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Tegnforklaring

* Høringsprocedure
flertal af de afgivne stemmer

**I Samarbejdsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer

**II Samarbejdsprocedure (andenbehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning

*** Samstemmende udtalelse
flertal blandt Parlamentets medlemmer undtagen i de tilfælde, der 
omhandles i EF-traktatens artikel 105, 107, 161 og 300 og i EU-
traktatens artikel 7

***I Fælles beslutningsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer

***II Fælles beslutningsprocedure (andenbehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning

***III Fælles beslutningsprocedure (tredjebehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende det fælles udkast

(Den angivne procedure er baseret på det af Kommissionen foreslåede 
retsgrundlag)

Ændringsforslag til en lovgivningsmæssig tekst

I Parlamentets ændringsforslag markeres de tekstdele, der ønskes ændret, 
med fede typer og kursiv. Kursivering uden fede typer er en oplysning til de 
tekniske tjenestegrene, som vedrører elementer i den lovgivningsmæssige 
tekst, der foreslås rettet med henblik på den endelige tekst (f.eks. materielle 
fejl eller manglende tekst i en sprogversion). De foreslåede rettelser skal 
godkendes af de berørte tekniske tjenestegrene.
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets beslutning om indførelse af en forenklet 
ordning for personkontrol ved de ydre grænser, som bygger på, at Bulgarien, Tjekkiet, 
Cypern, Letland, Ungarn, Malta, Polen, Rumænien, Slovenien og Slovakiet ensidigt 
anerkender visse dokumenter som ligestillede med deres nationale visa i forbindelse med 
transit gennem deres område  
(KOM(2007)0508 – C6-0279/2007 – 2007/0185(COD))

(Fælles beslutningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(KOM(2007)0508),

– der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og artikel 62, stk. 2, på grundlag af hvilke 
Kommissionen har forelagt forslaget (C6-0279/2007),

– der henviser til forretningsordenens artikel 51,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre 
Anliggender og udtalelse fra Udenrigsudvalget (A6-0000/2007),

1. godkender Kommissionens forslag som ændret;

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i 
væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ændringsforslag 1
Titel

Forslag til

EUROPA-PARLAMENTETS OG 
RÅDETS BESLUTNING

Forslag til

EUROPA-PARLAMENTETS OG 
RÅDETS BESLUTNING

om indførelse af en forenklet ordning for 
personkontrol ved de ydre grænser, som 
bygger på, at Bulgarien, Tjekkiet, Cypern,
Letland, Ungarn, Malta, Polen,

om indførelse af en forenklet ordning for 
personkontrol ved de ydre grænser, som 
bygger på, at Bulgarien, Cypern og 
Rumænien ensidigt anerkender visse 
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Rumænien, Slovenien og Slovakiet
ensidigt anerkender visse dokumenter som 
ligestillede med deres nationale visa i 
forbindelse med transit gennem deres 
område 

dokumenter som ligestillede med deres 
nationale visa i forbindelse med transit 
gennem deres område 

Begrundelse

Denne beslutning vil blive vedtaget, efter at Tjekkiet, Letland, Ungarn, Malta, Polen, 
Slovenien og Slovakiet er tiltrådt Schengen-området. Derfor vil de være omfattet af de 
generelle Schengen-bestemmelser.

Ændringsforslag 2
Betragtning 3

(3) Bulgarien og Rumænien skal derfor 
udstede nationale visa til indrejse i eller 
transit gennem deres område til 
tredjelandes statsborgere, der er i 
besiddelse af et ensartet visum, et visum til 
længerevarende ophold, en 
opholdstilladelse udstedt af en
medlemsstat, der anvender Schengen-
reglerne fuldt ud, eller et tilsvarende 
dokument udstedt af en medlemsstat, der 
endnu ikke anvender Schengen-reglerne 
fuldt ud.

(3) Bulgarien og Rumænien skal derfor 
udstede nationale visa til indrejse i eller 
transit gennem deres område til 
tredjelandes statsborgere, der er i 
besiddelse af et ensartet visum, et visum til 
længerevarende ophold, en 
opholdstilladelse udstedt af den
medlemsstat, der anvender Schengen-
reglerne fuldt ud, eller et tilsvarende 
dokument udstedt af en medlemsstat, der 
endnu ikke anvender Schengen-reglerne 
fuldt ud (Cypern).

Begrundelse

Denne procedure vil kun gælde for Cypern.

Ændringsforslag 3
Betragtning 4

(4) Indehavere af dokumenter udstedt af 
medlemsstater, der anvender Schengen-
reglerne fuldt ud, og tilsvarende 
dokumenter udstedt af en medlemsstat, der 
endnu ikke anvender Schengen-reglerne 
fuldt ud, udgør ikke nogen risiko for 
Bulgarien og Rumænien, da de er blevet 
underkastet al nødvendig kontrol i andre 

(4) Indehavere af dokumenter udstedt af 
medlemsstater, der anvender Schengen-
reglerne fuldt ud, og tilsvarende 
dokumenter udstedt af Cypern udgør ikke 
nogen risiko for Bulgarien og Rumænien, 
da de er blevet underkastet al nødvendig 
kontrol i andre medlemsstater. For at undgå 
at Bulgarien og Rumænien pålægges et 
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medlemsstater. For at undgå at Bulgarien 
og Rumænien pålægges et urimeligt 
administrativt ekstraarbejde, bør de fælles 
regler indført ved Europa-Parlamentets og 
Rådets beslutning nr. 895/2006/EF af 
14. juni 2006 om indførelse af en forenklet 
ordning for personkontrol ved de ydre 
grænser, som bygger på, at Tjekkiet, 
Estland, Cypern, Letland, Litauen, Ungarn, 
Malta, Polen, Slovenien og Slovakiet 
ensidigt anerkender visse dokumenter som 
ligestillede med deres nationale visa i 
forbindelse med transit gennem deres 
område, udvides til også at finde 
anvendelse på disse lande.

urimeligt administrativt ekstraarbejde, bør 
regler svarende til de fælles regler indført 
ved Europa-Parlamentets og Rådets 
beslutning nr. 895/2006/EF af 
14. juni 2006 om indførelse af en forenklet 
ordning for personkontrol ved de ydre 
grænser, som bygger på, at Tjekkiet, 
Estland, Cypern, Letland, Litauen, Ungarn, 
Malta, Polen, Slovenien og Slovakiet 
ensidigt anerkender visse dokumenter som 
ligestillede med deres nationale visa i 
forbindelse med transit gennem deres 
område, indføres i disse lande.

Begrundelse

Denne beslutning er ikke en udvidelse af beslutning nr. 895/2006/EF, men en ny beslutning.

Ændringsforslag 4
Betragtning 5

(5) De nye fælles regler bør tillade 
Bulgarien og Rumænien ensidigt at 
anerkende visse dokumenter udstedt af 
medlemsstater, der anvender Schengen-
reglerne fuldt ud, tilsvarende dokumenter 
udstedt af dem samt de dokumenter, der er 
anført i bilaget til beslutning 
nr. 895/2006/EF, udstedt af de 
medlemsstater, der tiltrådte den 
Europæiske Union i 2004, som ligestillede 
med deres nationale visa, og indføre en 
forenklet ordning for personkontrol ved de 
ydre grænser på grundlag af denne ensidige 
anerkendelse.

(5) De nye fælles regler bør tillade 
Bulgarien og Rumænien ensidigt at 
anerkende visse dokumenter udstedt af 
medlemsstater, der anvender Schengen-
reglerne fuldt ud, tilsvarende dokumenter 
udstedt af dem samt de dokumenter, der er 
anført i bilaget til beslutning 
nr. 895/2006/EF, udstedt af Cypern, som 
ligestillede med deres nationale visa, og 
indføre en forenklet ordning for 
personkontrol ved de ydre grænser på 
grundlag af denne ensidige anerkendelse.

Ændringsforslag 5
Betragtning 6

(6) Eftersom Tjekkiet, Cypern, Letland, 
Ungarn, Malta, Polen, Slovenien og 

De nye fælles regler bør også sætte Cypern
i stand til at anerkende visa og 
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Slovakiet meddelte Kommissionen deres 
beslutning om at anvende den forenklede 
ordning, der indførtes med beslutning nr. 
895/2006/EF, bør de nye fælles regler også 
sætte disse medlemsstater i stand til at 
anerkende visa og opholdstilladelser 
udstedt af Bulgarien og Rumænien som 
ligestillede med deres nationale visa i 
forbindelse med transit gennem deres
område.

opholdstilladelser udstedt af Bulgarien og
Rumænien som ligestillede med Cyperns
nationale visa i forbindelse med transit 
gennem denne medlemsstats område.

Begrundelse

Se begrundelsen til ændringsforslag 1.

Ændringsforslag 6
Betragtning 7

(7) De nye fælles regler bør anvendes i en 
overgangsperiode indtil det tidspunkt, der 
fastlægges i en rådsafgørelse som 
omhandlet i artikel 3, stk. 2, første afsnit, i 
tiltrædelsesakten af 2003 og i artikel 4, stk. 
2, i tiltrædelsesakten af 2005.

(7) De nye fælles regler bør anvendes i en 
overgangsperiode indtil det tidspunkt, der 
fastlægges i en rådsafgørelse som 
omhandlet i artikel 3, stk. 2, første afsnit, i 
tiltrædelsesakten af 2003 og i artikel 4, stk. 
2, i tiltrædelsesakten af 2005, med
forbehold af mulige 
overgangsbestemmelser vedrørende 
dokumenter udstedt før denne dato.

Ændringsforslag 7
Betragtning 8

(8) Anerkendelsen af et dokument bør 
begrænses til kun at omfatte transit gennem 
Bulgarien, Tjekkiet, Cypern, Letland, 
Ungarn, Malta, Polen, Rumænien, 
Slovenien og Slovakiet. Deltagelsen i det 
fælles system bør være frivillig og ikke 
pålægge medlemsstaterne yderligere 
forpligtelser i forhold til dem, der er fastsat 
i tiltrædelsesakten af 2003 og 
tiltrædelsesakten af 2005.

(8) Anerkendelsen af et dokument bør 
begrænses til kun at omfatte transit gennem 
Bulgarien, Cypern og Rumænien 
Deltagelsen i det fælles system bør være 
frivillig og ikke pålægge medlemsstaterne 
yderligere forpligtelser i forhold til dem, 
der er fastsat i tiltrædelsesakten af 2003 og 
tiltrædelsesakten af 2005.
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Begrundelse

Se begrundelsen til ændringsforslag 1.

Ændringsforslag 8
Betragtning 9

(9) De fælles regler bør gælde for ensartede 
visa til kortvarige ophold, visa til 
længerevarende ophold og 
opholdstilladelser udstedt af 
medlemsstater, der anvender Schengen-
reglerne fuldt ud, tilsvarende dokumenter 
udstedt af medlemsstater, der endnu ikke 
anvender Schengen-reglerne fuldt ud,
samt for visa til kortvarige ophold, visa til 
længerevarende ophold og 
opholdstilladelser udstedt af Bulgarien og 
Rumænien.

De fælles regler bør gælde for ensartede 
visa til kortvarige ophold, visa til 
længerevarende ophold og
opholdstilladelser udstedt af 
medlemsstater, der anvender Schengen-
reglerne fuldt ud (hvilket fra den 21. 
december 2007 gælder Tjekkiet, Estland, 
Ungarn, Letland, Litauen, Malta, Polen, 
Slovakiet samt Slovenien), tilsvarende 
dokumenter udstedt af Cypern samt for 
visa til kortvarige ophold, visa til 
længerevarende ophold og 
opholdstilladelser udstedt af Bulgarien og 
Rumænien.

Begrundelse

Se begrundelsen til ændringsforslag 1.

Ændringsforslag 9
Betragtning 10

(10) Indrejsebetingelserne i artikel 5, stk. 1, 
i Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 562/2006 af 15. marts 
2006 om indførelse af en 
fællesskabskodeks for personers passage af 
de fælles grænser (Schengen-
grænsekodeks) skal være opfyldt med 
undtagelse af betingelsen i artikel 5, stk. 1, 
litra b), for så vidt som denne beslutning 
udvider anvendelsen af de fælles regler i 
beslutning nr. 895/2006/EF, indfører en 
ordning for Bulgariens og Rumæniens 
ensidige anerkendelse af visse dokumenter 
udstedt af medlemsstater, der anvender 
Schengen-reglerne fuldt ud, tilsvarende 

(10) Indrejsebetingelserne i artikel 5, stk. 1, 
i Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 562/2006 af 15. marts 
2006 om indførelse af en 
fællesskabskodeks for personers passage af 
de fælles grænser (Schengen-
grænsekodeks) skal være opfyldt med 
undtagelse af betingelsen i artikel 5, stk. 1, 
litra b), for så vidt som denne beslutning 
udvider anvendelsen af de fælles regler i 
beslutning nr. 895/2006/EF, indfører en 
ordning for Bulgariens og Rumæniens 
ensidige anerkendelse af visse dokumenter 
udstedt af medlemsstater, der anvender 
Schengen-reglerne fuldt ud, tilsvarende 



PE 398.385v01-00 10/15 PR\696380DA.doc

DA

dokumenter udstedt af medlemsstater, der 
endnu ikke anvender Schengen-reglerne 
fuldt ud, samt for visa til kortvarige 
ophold, visa til længerevarende ophold og
opholdstilladelser udstedt af Bulgarien og 
Rumænien i forbindelse med transit og 
endvidere tillader Tjekkiet, Cypern, 
Letland, Ungarn, Malta, Polen, Slovenien 
og Slovakiet, der anvender den forenklede 
ordning indført ved beslutning 
nr. 895/2006/EF, at anerkende tilsvarende 
dokumenter udstedt af Bulgarien og 
Rumænien.

dokumenter udstedt af Cypern samt for 
Cyperns ensidige anerkendelse af visa til 
kortvarige ophold, visa til længerevarende 
ophold og opholdstilladelser udstedt af 
Bulgarien og Rumænien i forbindelse med 
transit. 

Begrundelse

Se begrundelsen til ændringsforslag 1.

Ændringsforslag 10
Betragtning 11

(11) Målet for denne beslutning, nemlig 
indførelse af en ensidig 
anerkendelsesordning, der anvendes af de 
medlemsstater, der tiltrådte EU i 2004 og i 
2007, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes 
af medlemsstaterne og kan derfor på grund 
af handlingens omfang og virkninger bedre 
gennemføres på fællesskabsplan; 
Fællesskabet kan derfor træffe 
foranstaltninger i overensstemmelse med 
subsidiaritetsprincippet, jf. traktatens 
artikel 5. I overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet, jf. nævnte 
artikel, går beslutningen ikke ud over, hvad 
der er nødvendigt for at nå dette mål.

(11) Målet for denne beslutning, nemlig 
indførelse af en ensidig 
anerkendelsesordning, der anvendes af de 
medlemsstater, der tiltrådte EU i 2007, 
samt af Cypern, kan ikke i tilstrækkelig 
grad opfyldes af medlemsstaterne og kan 
derfor på grund af handlingens omfang og 
virkninger bedre gennemføres på 
fællesskabsplan; Fællesskabet kan derfor 
træffe foranstaltninger i overensstemmelse 
med subsidiaritetsprincippet, jf. traktatens 
artikel 5. I overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet, jf. nævnte 
artikel, går beslutningen ikke ud over, hvad 
der er nødvendigt for at nå dette mål.

Begrundelse

Se begrundelsen til ændringsforslag 1.

Ændringsforslag 11
Artikel 1, led 1

 Bulgarien og Rumænien ensidigt kan  Bulgarien og Rumænien ensidigt kan 
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anerkende de i artikel 2 og 3 samt de i 
artikel 4 nævnte dokumenter som 
ligestillede med deres nationale transitvisa, 
når disse dokumenter er udstedt af de to 
stater til tredjelandes statsborgere, som har 
visumpligt i henhold til forordning (EF) nr. 
539/2001

anerkende de i artikel 2 og 3 samt de i 
artikel 4 nævnte dokumenter som 
ligestillede med deres nationale transitvisa, 
når disse dokumenter er udstedt af de to 
stater samt af Cypern til tredjelandes 
statsborgere, som har visumpligt i henhold 
til forordning (EF) nr. 539/2001

Begrundelse

Se begrundelsen til ændringsforslag 1.

Ændringsforslag 12
Artikel 1, led 2

 Tjekkiet, Cypern, Letland, Ungarn, 
Malta, Polen, Slovenien og Slovakiet, som 
har meddelt Kommissionen deres 
beslutning om at anvende den forenklede 
ordning, der indførtes med beslutning nr. 
895/2006/EF, ensidigt kan anerkende de i 
artikel 4 nævnte dokumenter som 
ligestillede med deres nationale transitvisa, 
når disse dokumenter er udstedt af 
Bulgarien og Rumænien til tredjelandes 
statsborgere, som har visumpligt i henhold 
til forordning (EF) nr. 539/2001.

 Cypern ensidigt kan anerkende de i 
artikel 4 nævnte dokumenter som 
ligestillede med denne medlemsstats
nationale transitvisa, når disse dokumenter 
er udstedt af Bulgarien og Rumænien til 
tredjelandes statsborgere, som har 
visumpligt i henhold til forordning (EF) nr. 
539/2001.

Begrundelse
Se begrundelsen til ændringsforslag 1.

Ændringsforslag 13
Artikel 1, stk. 1 a (nyt)

1a. Gennemførelsen af denne beslutning 
berører ikke personkontrollen ved de ydre 
grænser i henhold til artikel 5 til 13 samt 
artikel 18 og 19 i forordning (EF) 
nr. 562/2006.

Begrundelse

Beslutningen fra 2006 henviste til Schengen-grænsekodekset, og det er vigtigt ligeledes at 
bevare henvisningen i denne beslutning.
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Ændringsforslag 14
Artikel 3, stk. 1

Hvis Bulgarien og Rumænien vedtager at 
anvende artikel 2, kan de desuden 
anerkende nationale visa til kortvarige 
ophold, visa til længerevarende ophold og 
opholdstilladelser udstedt af en eller flere 
andre medlemsstater, der tiltrådte EU i 
2004 og endnu ikke anvender Schengen-
reglerne fuldt ud, som ligestillede med 
deres nationale transitvisa. 

Hvis Bulgarien og Rumænien vedtager at 
anvende artikel 2, kan de desuden 
anerkende nationale visa til kortvarige 
ophold, visa til længerevarende ophold og 
opholdstilladelser udstedt af Cypern som 
ligestillede med deres nationale transitvisa. 

Begrundelse

Se begrundelsen til ændringsforslag 1.

Ændringsforslag 15
Artikel 3, stk. 2

De dokumenter udstedt af medlemsstater, 
som endnu ikke anvender Schengen-
reglerne fuldt ud, der kan anerkendes, står 
anført i bilaget til beslutning nr. 
895/2006/EF. 

De dokumenter udstedt af Cypern, der kan 
anerkendes, står anført i bilaget til 
beslutning nr. 895/2006/EF.  

Begrundelse

Se begrundelsen til ændringsforslag 1.

Ændringsforslag 16
Artikel 4, stk. 1

Bulgarien og Rumænien kan endvidere 
også anerkende nationale visa til kortvarige 
ophold, visa til længerevarende ophold og 
opholdstilladelser udstedt af dem som 
ligestillede med deres nationale transitvisa. 

Bulgarien og Rumænien kan endvidere 
også anerkende nationale visa til kortvarige 
ophold, visa til længerevarende ophold og 
opholdstilladelser udstedt af dem hver især
som ligestillede med deres nationale 
transitvisa. 



PR\696380DA.doc 13/15 PE 398.385v01-00

DA

Begrundelse

Det er derfor nødvendigt at gøre denne del af teksten mere klar.

Ændringsforslag 17
Artikel 4, stk. 1 a (nyt)

Cypern kan også anerkende nationale 
visa til kortvarige ophold, visa til 
længerevarende ophold og 
opholdstilladelser udstedt af Bulgarien og 
Rumænien som ligestillede med Cyperns 
nationale transitvisa.

Ændringsforslag 18
Artikel 5

Tjekkiet, Cypern, Letland, Ungarn, Malta, 
Polen, Slovenien og Slovakiet kan også i 
forbindelse med transit anerkende de 
bulgarske og rumænske dokumenter, der 
står anført i bilaget til denne beslutning.

udgår

Begrundelse

Se begrundelsen til ændringsforslag 1.

Ændringsforslag 19
Artikel 6, stk. 1

Bulgarien, Tjekkiet, Cypern, Letland, 
Ungarn, Malta, Polen, Rumænien, 
Slovenien og Slovakiet kan kun anerkende 
dokumenter som ligestillede med deres 
nationale transitvisa, hvis 
tredjelandsstatsborgerens transit gennem 
deres område ikke overstiger fem dage. 

Bulgarien, Cypern og Rumænien kan kun 
anerkende dokumenter som ligestillede 
med deres nationale transitvisa, hvis 
tredjelandsstatsborgerens transit gennem 
den eller de nye medlemsstaters område 
ikke overstiger fem dage. 

Begrundelse

Se begrundelsen til ændringsforslag 1.
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Ændringsforslag 20
Artikel 7

Bulgarien, Tjekkiet, Cypern, Letland, 
Ungarn, Malta, Polen, Rumænien, 
Slovenien og Slovakiet giver inden ti 
arbejdsdage fra denne beslutnings 
ikrafttræden Kommissionen meddelelse 
om, hvorvidt de vedtager at anvende denne 
beslutning. Kommissionen offentliggør 
medlemsstaternes meddelelser herom i Den 
Europæiske Unions Tidende. 

Bulgarien, Cypern og Rumænien giver 
inden 10 arbejdsdage fra denne beslutnings 
ikrafttræden Kommissionen meddelelse 
om, hvorvidt de vil anvende denne 
beslutning. Kommissionen offentliggør 
medlemsstaternes meddelelser herom i Den 
Europæiske Unions Tidende. 

Begrundelse

Se begrundelsen til ændringsforslag 1.

Ændringsforslag 21
Artikel 8, stk. 2

Den anvendes indtil det tidspunkt, som 
Rådet fastsætter i en afgørelse i henhold til
artikel 4, stk. 2, i tiltrædelsesakten af 2005.

Den finder anvendelse på Bulgarien, 
Cypern og Rumænien indtil det tidspunkt, 
som Rådet fastsætter i de respektive 
afgørelser, omhandlet i artikel 3, stk. 2, 
første afsnit i tiltrædelsesakten af 2003 og 
i artikel 4, stk. 2, i tiltrædelsesakten af 
2005.

Nationale visa til kortvarige ophold 
udstedt inden tidspunktet i stk. 1 forbliver 
gyldige under deres gyldighedsperiode i 
forbindelse med transit gennem en 
medlemsstats område indtil den sidste dag 
i den sjette måned efter det tidspunkt, der 
er omhandlet i stk. 1, og som er vedtaget i 
forhold til den pågældende medlemsstat, 
for så vidt som denne medlemsstat har 
underrettet Kommissionen i henhold til 
artikel 7. De betingelser, der opstilles i 
nærværende beslutning, finder 
anvendelse efter ovennævnte tidspunkt på 
visa til kortvarige ophold udstedt før dette 
tidspunkt.

Begrundelse

Se begrundelsen til ændringsforslag 1. 
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I Rådets beslutning om den fulde anvendelse af Schengen-reglerne blev der indført en 
overgangsperiode, og en sådan bør ligeledes indføres her med henblik på Bulgariens, 
Cyperns eller Rumæniens tiltrædelse af Schengen-området.

Ændringsforslag 22
Artikel 9

Denne beslutning er rettet til Bulgarien, 
Tjekkiet, Cypern, Letland, Ungarn, Malta, 
Polen, Rumænien, Slovenien og Slovakiet.

Denne beslutning er rettet til Bulgarien, 
Cypern og Rumænien.

Begrundelse

Se begrundelsen til ændringsforslag 1.
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