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Kasutatud tähised

* nõuandemenetlus 
antud häälte enamus

**I koostöömenetlus (esimene lugemine) 
antud häälte enamus

**II koostöömenetlus (teine lugemine)
antud häälte enamus ühise seisukoha heakskiitmiseks, parlamendi 
liikmete häälteenamus ühise seisukoha tagasilükkamiseks või 
muutmiseks

*** nõusolekumenetlus 
parlamendi liikmete häälteenamus, v.a EÜ asutamislepingu 
artiklites 105, 107, 161 ja 300 ning ELi lepingu artiklis 7 toodud 
juhtudel

***I kaasotsustamismenetlus (esimene lugemine) 
antud häälte enamus

***II kaasotsustamismenetlus (teine lugemine) 
antud häälte enamus ühise seisukoha heakskiitmiseks, parlamendi 
liikmete häälteenamus ühise seisukoha tagasilükkamiseks või 
muutmiseks

***III kaasotsustamismenetlus (kolmas lugemine) 
antud häälte enamus ühise teksti heakskiitmiseks

(Antud menetlus põhineb komisjoni esitatud õiguslikul alusel.)

Õigusloomega seotud tekstide kohta esitatud 
muudatusettepanekud

Euroopa Parlamendi muudatusettepanekutes tõstetakse muudetud tekst esile 
paksus kaldkirjas. Tavalises kaldkirjas märgistus on mõeldud asjaomastele 
osakondadele abiks lõpliku teksti ettevalmistamisel ja tähistab neid õigusakti 
osi, mille kohta on tehtud parandusettepanek lõpliku teksti vormistamiseks 
(nt ilmselged vead või puudused antud tõlkeversioonis). Selliste 
parandusettepanekute puhul tuleb saada vastavate osakondade nõusolek.
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EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI 
PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega 
kehtestatakse välispiiridel isikute kontrollimise lihtsustatud kord, mille alusel Bulgaaria, 
Tšehhi, Küpros, Ungari, Läti, Malta, Poola, Rumeenia, Sloveenia ja Slovakkia 
tunnustavad ühepoolselt teatavaid dokumente võrdväärsena oma riigi viisadega, mille 
nad on välja andnud oma territooriumist läbisõiduks
(KOM(2007)0508 – C6-0279/2007 – 2007/0185(COD))

(Kaasotsustamismenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(KOM(2007)0508);

– võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 251 lõiget 2 ja artikli 62 lõiget 2, mille alusel 
esitas komisjon ettepaneku Euroopa Parlamendile (C6-0279/2007);

– võttes arvesse kodukorra artiklit 51;

– võttes arvesse kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni raportit ja 
väliskomisjoni arvamust (A6-0000/2007),

1. kiidab komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks;

2. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb 
seda oluliselt muuta või selle teise tekstiga asendada;

3. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile.

Komisjoni ettepanek Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Muudatusettepanek 1
Pealkiri

Ettepanek
EUROOPA PARLAMENDI JA 
NÕUKOGU OTSUS,

Ettepanek
EUROOPA PARLAMENDI JA 
NÕUKOGU OTSUS,

millega kehtestatakse välispiiridel isikute 
kontrollimise lihtsustatud kord, mille alusel 
Bulgaaria, Tšehhi, Küpros, Ungari, Läti, 

millega kehtestatakse välispiiridel isikute 
kontrollimise lihtsustatud kord, mille alusel 
Bulgaaria, Küpros ja Rumeenia 
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Malta, Poola, Rumeenia, Sloveenia ja 
Slovakkia tunnustavad ühepoolselt 
teatavaid dokumente võrdväärsena oma 
riigi viisadega, mille nad on välja andnud 
oma territooriumist läbisõiduks 

tunnustavad ühepoolselt teatavaid 
dokumente võrdväärsena oma riigi 
viisadega, mille nad on välja andnud oma 
territooriumist läbisõiduks 

Selgitus

Otsus võetakse vastu pärast Tšehhi Vabariigi, Läti, Ungari, Malta, Poola, Sloveenia ja 
Slovakkia ühinemist Schengeni piirkonnaga. Seega hakatakse nende suhtes kohaldama üldist 
Schengeni režiimi.

Muudatusettepanek 2
Põhjendus 3

(3) Seetõttu nõutakse Bulgaarialt ja 
Rumeenialt riigi viisade väljaandmist oma 
territooriumile sisenemiseks ja sellest 
läbisõiduks kolmandate riikide kodanikele, 
kellel on Schengeni acquis’d täielikult 
rakendava liikmesriigi välja antud ühtne 
viisa, pikaajalist viisat või elamisluba või 
Schengeni acquis’d veel mitte täielikult 
rakendavate liikmesriikide välja antud 
samalaadne dokument.

(3) Seetõttu nõutakse Bulgaarialt ja 
Rumeenialt riigi viisade väljaandmist oma 
territooriumile sisenemiseks ja sellest 
läbisõiduks kolmandate riikide kodanikele, 
kellel on Schengeni acquis’d täielikult 
rakendava liikmesriigi välja antud ühtne 
viisa, pikaajalist viisat või elamisluba või 
Schengeni acquis’d veel mitte täielikult 
rakendavate liikmesriikide (Küprose) välja 
antud samalaadne dokument.

Selgitus

Seda menetlust kohaldatakse ainult Küprose suhtes.

Muudatusettepanek 3
Põhjendus 4

(4) Isikud, kellel on Schengeni acquis’d 
täielikult rakendavate liikmesriikide ja 
Schengeni acquis’d veel mitte täielikult 
rakendavate liikmesriikide välja antud 
samalaadsed dokumendid, ei kujuta endast 
mingit ohtu Bulgaariale ega Rumeeniale, 
sest teised liikmesriigid on nende suhtes 
rakendanud kõiki vajalikke kontrolle. Et 
Bulgaarial ja Rumeenial ei lasuks 
täiendavat halduskoormust, tuleb neile 
laiendada ühiseid eeskirju, mis on 
kehtestatud Euroopa Parlamendi ja 

(4) Isikud, kellel on Schengeni acquis’d 
täielikult rakendavate liikmesriikide ja 
Küprose välja antud samalaadsed 
dokumendid, ei kujuta endast mingit ohtu 
Bulgaariale ega Rumeeniale, sest teised 
liikmesriigid on nende suhtes rakendanud 
kõiki vajalikke kontrolle. Et Bulgaarial ja 
Rumeenial ei lasuks täiendavat 
halduskoormust, tuleb nende jaoks 
kehtestada samalaadsed eeskirjad nagu
ühised eeskirjad, mis on kehtestatud 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. juuni 
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nõukogu 14. juuni 2006. aasta otsusega nr 
895/2006/EÜ, millega kehtestatakse 
välispiiridel isikute kontrollimise 
lihtsustatud kord, mille alusel Tšehhi, 
Eesti, Küpros, Läti, Leedu, Ungari, Malta, 
Poola, Sloveenia ja Slovakkia tunnustavad 
ühepoolselt teatavaid dokumente 
võrdväärsena oma riigi viisadega, mille 
nad on välja andnud oma territooriumist 
läbisõiduks.

2006. aasta otsusega nr 895/2006/EÜ, 
millega kehtestatakse välispiiridel isikute 
kontrollimise lihtsustatud kord, mille alusel 
Tšehhi, Eesti, Küpros, Läti, Leedu, Ungari, 
Malta, Poola, Sloveenia ja Slovakkia 
tunnustavad ühepoolselt teatavaid 
dokumente võrdväärsena oma riigi 
viisadega, mille nad on välja andnud oma 
territooriumist läbisõiduks.

Muudatusettepanek 4
Põhjendus 5

(5) Uued ühised eeskirjad peaksid volitama 
Bulgaariat ja Rumeeniat ühepoolselt 
tunnustama teatavaid Schengeni acquis'd 
täielikult rakendavate liikmesriikide välja 
antud dokumente, nende endi väljaantud 
samalaadseid dokumente ja 2004. aastal 
Euroopa Liiduga ühinenud liikmesriikide
välja antud dokumente, mis on loetletud 
otsuse nr 895/2006/EÜ lisas, võrdväärsena 
oma riigi viisadega ning kehtestama selle 
ühepoolse võrdväärsuse alusel oma 
välispiiridel isikute lihtsustatud kontrolli 
korra.

(5) Uued ühised eeskirjad peaksid volitama 
Bulgaariat ja Rumeeniat ühepoolselt 
tunnustama teatavaid Schengeni acquis'd 
täielikult rakendavate liikmesriikide välja 
antud dokumente, nende endi väljaantud 
samalaadseid dokumente ja Küprose välja 
antud dokumente, mis on loetletud otsuse 
nr 895/2006/EÜ lisas, võrdväärsena oma 
riigi viisadega ning kehtestama selle 
ühepoolse võrdväärsuse alusel oma 
välispiiridel isikute lihtsustatud kontrolli 
korra.

Muudatusettepanek 5
Põhjendus 6

(6) Võttes arvesse, et Tšehhi, Küpros, Läti, 
Ungari, Malta, Poola, Sloveenia ja 
Slovakkia on teatanud komisjonile oma 
otsusest rakendada otsusega nr 
895/2006/EÜ kehtestatud lihtsustatud 
korda, peaksid uued ühised eeskirjad 
võimaldama neil liikmesriikidel tunnustada 
ka Bulgaaria ja Rumeenia välja antud 
viisasid ja elamislubasid võrdväärsena oma 
riigi viisadega, mille nad on välja andnud 
oma territooriumist läbisõiduks.

(6) Uued ühised eeskirjad peaksid
võimaldama Küprosel tunnustada ka 
Bulgaaria ja Rumeenia välja antud viisasid 
ja elamislubasid võrdväärsena oma riigi 
viisadega, mille Küpros on välja andnud 
oma territooriumist läbisõiduks.
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Selgitus

Vt muudatusettepaneku 1 selgitust.

Muudatusettepanek 6
Põhjendus 7

(7) Uut ühist korda peaks kohaldama 
üleminekuperioodi jooksul kuni 2003. 
aasta ühinemisakti artikli 3 lõike 2 ja 2005. 
aasta ühinemisakti artikli 4 lõike 2 
esimeses lõigus viidatud nõukogu otsusega 
määratava kuupäevani.

(7) Uut ühist korda peaks kohaldama 
üleminekuperioodi jooksul kuni 2003. 
aasta ühinemisakti artikli 3 lõike 2 ja 2005. 
aasta ühinemisakti artikli 4 lõike 2 
esimeses lõigus viidatud nõukogu otsusega 
määratava kuupäevani, võttes arvesse 
võimalikke üleminekusätteid dokumentide 
kohta, mis on välja antud enne seda 
kuupäeva.

Muudatusettepanek 7
Põhjendus 8

(8) Dokumendi tunnustamine peaks 
piirduma läbisõiduga Bulgaaria, Tšehhi,
Küprose, Ungari, Läti, Malta, Poola,
Rumeenia, Sloveenia ja Slovakkia
territooriumist. Ühises süsteemis osalemine 
peaks olema vabatahtlik, panemata uutele 
liikmesriikidele täiendavaid kohustusi 
2003. ja 2005. aasta ühinemisaktis 
määratletu kohaselt.

(8) Dokumendi tunnustamine peaks 
piirduma läbisõiduga Bulgaaria, Küprose 
ja Rumeenia territooriumist. Ühises 
süsteemis osalemine peaks olema 
vabatahtlik, panemata uutele 
liikmesriikidele täiendavaid kohustusi 
2003. ja 2005. aasta ühinemisaktis 
määratletu kohaselt.

Selgitus

Vt muudatusettepaneku 1 selgitust.

Muudatusettepanek 8
Põhjendus 9

(9) Ühiseid eeskirju peaks kohaldama 
Schengeni acquis'd täielikult rakendavate 
liikmesriikide väljaantud ühtsete 
lühiajaliste viisade, pikaajaliste viisade ja 
elamislubade ning Schengeni acquis’d 
veel mitte täielikult rakendavate 
liikmesriikide välja antud samalaadsete 

(9) Ühiseid eeskirju peaks kohaldama 
Schengeni acquis'd täielikult rakendavate 
liikmesriikide (kelle hulka kuuluvad 
alates 21. detsembrist 2007 Tšehhi, Eesti, 
Ungari, Läti, Leedu, Malta, Poola, 
Slovakkia ja Sloveenia) väljaantud ühtsete 
lühiajaliste viisade, pikaajaliste viisade ja 
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dokumentide ning Bulgaaria ja Rumeenia 
välja antud lühiajaliste viisade, pikaajaliste 
viisade ja elamislubade suhtes.

elamislubade ning Küprose välja antud 
samalaadsete dokumentide ning Bulgaaria 
ja Rumeenia välja antud lühiajaliste 
viisade, pikaajaliste viisade ja elamislubade 
suhtes.

Selgitus

Vt muudatusettepaneku 1 selgitust.

Muudatusettepanek 9
Põhjendus 10

(10) Täita tuleb sisenemise tingimusi, mis 
on sätestatud Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 15. märtsi 2006. aasta määruse 
(EÜ) nr 562/2006, millega kehtestatakse 
isikute üle piiri liikumist reguleerivad 
ühenduse eeskirjad (Schengeni 
piirieeskirjad) artikli 5 lõikes 1, v.a sama 
määruse artikli 5 lõike 1 punktis b 
sätestatud tingimust, kuivõrd käesoleva 
otsusega, mis laiendab otsuses nr 
895/2006/EÜ sätestatud ühiste eeskirjade 
kohaldamist, kehtestatakse Schengeni 
acquis’d täielikult rakendavate 
liikmesriikide väljaantud dokumentide või 
Schengeni acquis’d veel mitte täielikult 
rakendavate riikide väljaantud 
samalaadsete dokumentide, ning Bulgaaria 
ja Rumeenia läbisõiduks välja antud 
lühiajaliste viisade, pikaajaliste viisade ja 
elamislubade Bulgaaria ja Rumeenia
poolse ühepoolse tunnustamise kord, ning 
võimaldatakse lisaks otsusega nr 
895/2006/EÜ kehtestatud lihtsustatud 
korda kohaldavatel Tšehhil, Küprosel, 
Ungaril, Lätil, Maltal, Poolal, Sloveenial 
ja Slovakkial tunnustada samalaadseid 
dokumente, mille on välja andnud 
Bulgaaria ja Rumeenia.

(10) Täita tuleb sisenemise tingimusi, mis 
on sätestatud Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 15. märtsi 2006. aasta määruse 
(EÜ) nr 562/2006, millega kehtestatakse 
isikute üle piiri liikumist reguleerivad 
ühenduse eeskirjad (Schengeni 
piirieeskirjad) artikli 5 lõikes 1, v.a sama 
määruse artikli 5 lõike 1 punktis b 
sätestatud tingimust, kuivõrd käesoleva 
otsusega, mis laiendab otsuses nr 
895/2006/EÜ sätestatud ühiste eeskirjade 
kohaldamist, kehtestatakse Schengeni 
acquis’d täielikult rakendavate 
liikmesriikide väljaantud dokumentide või 
Küprose väljaantud samalaadsete 
dokumentide Bulgaaria ja Rumeenia 
poolse ühepoolse tunnustamise kord ning 
Bulgaaria ja Rumeenia läbisõiduks välja 
antud lühiajaliste viisade, pikaajaliste 
viisade ja elamislubade Küprose poolse 
ühepoolse tunnustamise kord.

Selgitus

Vt muudatusettepaneku 1 selgitust.
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Muudatusettepanek 10
Põhjendus 11

(11) Arvestades, et kavandatava otsuse 
eesmärki, milleks on kehtestada 2004. ja
2007. aastal Euroopa Liiduga ühinenud 
liikmesriikide kohaldatav ühepoolse 
tunnustamise kord, ei saa liikmesriigid 
piisaval määral saavutada eraldi tegutsedes, 
mistõttu on eesmärk meetme ulatuse ja 
mõju tõttu paremini saavutatav ühenduse 
tasandil, võib ühendus võtta meetmeid 
kooskõlas asutamislepingu artiklis 5 
sätestatud subsidiaarsuse põhimõttega. 
Kõnealuses artiklis sätestatud 
proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei 
lähe käesolev otsus nimetatud eesmärgi 
saavutamiseks vajalikust kaugemale.

(11) Arvestades, et kavandatava otsuse 
eesmärki, milleks on kehtestada 2007. 
aastal Euroopa Liiduga ühinenud 
liikmesriikide ja Küprose kohaldatav 
ühepoolse tunnustamise kord, ei saa 
liikmesriigid piisaval määral saavutada 
eraldi tegutsedes, mistõttu on eesmärk 
meetme ulatuse ja mõju tõttu paremini 
saavutatav ühenduse tasandil, võib ühendus 
võtta meetmeid kooskõlas asutamislepingu 
artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse 
põhimõttega. Kõnealuses artiklis sätestatud 
proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei 
lähe käesolev otsus nimetatud eesmärgi 
saavutamiseks vajalikust kaugemale.

Selgitus

Vt muudatusettepaneku 1 selgitust.

Muudatusettepanek 11
Artikli 1 esimene taane

 Bulgaaria ja Rumeenia võivad 
tunnustada ühepoolselt võrdväärsena oma 
riigi transiitviisadega dokumente, millele 
on viidatud artiklites 2 ja 3, samuti 
dokumente, millele on viidatud artiklis 4 ja 
mille need kaks riiki on välja andnud 
kolmandate riikide kodanikele, kelle suhtes 
kehtib viisakohustus vastavalt määrusele 
(EÜ) nr 539/2001.

 Bulgaaria ja Rumeenia võivad 
tunnustada ühepoolselt võrdväärsena oma 
riigi transiitviisadega dokumente, millele 
on viidatud artiklites 2 ja 3, samuti 
dokumente, millele on viidatud artiklis 4 ja 
mille need kaks riiki ja Küpros on välja 
andnud kolmandate riikide kodanikele, 
kelle suhtes kehtib viisakohustus vastavalt 
määrusele (EÜ) nr 539/2001.

Selgitus

Vt muudatusettepaneku 1 selgitust.

Muudatusettepanek 12
Artikli 1 teine taane

 Tšehhi, Küpros, Ungari, Läti, Malta, 
Poola, Sloveenia ja Slovakkia, kes on 

 Küpros võib tunnustada ühepoolselt 
võrdväärsena oma riigi transiitviisadega 
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teatanud komisjonile oma otsusest 
kohaldada otsusega nr 895/2006/EÜ 
kehtestatud lihtsustatud korda, võivad
tunnustada ühepoolselt võrdväärsena oma 
riigi transiitviisadega dokumente, millele 
on viidatud artiklis 4 ja mille Bulgaaria ja 
Rumeenia on välja andnud kolmandate 
riikide kodanikele, kelle suhtes kehtib 
viisakohustus vastavalt määrusele (EÜ) nr 
539/2001.

dokumente, millele on viidatud artiklis 4 ja 
mille Bulgaaria ja Rumeenia on välja 
andnud kolmandate riikide kodanikele, 
kelle suhtes kehtib viisakohustus vastavalt 
määrusele (EÜ) nr 539/2001.

Selgitus

Vt muudatusettepaneku 1 selgitust.

Muudatusettepanek 13
Artikli 1 esimene a lõik (uus)

1 a. Käesoleva otsuse kohaldamine ei 
mõjuta isikute kontrollimist välispiiridel, 
mida tuleb teha vastavalt määruse (EÜ) 
nr 562/2006 artiklitele 5 kuni 13 ja 18 
kuni 19.

Selgitus

2006. aasta otsuses viidati Schengeni piirieeskirjadele ja on oluline säilitada see viide ka 
käesolevas otsuses.

Muudatusettepanek 14
Artikli 3 esimene lõik

Kui Bulgaaria ja Rumeenia otsustavad 
kohaldada artiklit 2, võivad nad lisaks 
tunnustada ühe või mitme 2004. aastal 
Euroopa Liiduga ühinenud liikmesriigi, 
kes veel ei rakenda Schengeni acquis'd 
täielikult, väljaantud riigi lühiajalisi 
viisasid, pikaajalisi viisasid ja 
elamislubasid võrdväärsena oma riigi 
transiitviisadega. 

Kui Bulgaaria ja Rumeenia otsustavad
kohaldada artiklit 2, võivad nad lisaks 
tunnustada Küprose väljaantud riigi 
lühiajalisi viisasid, pikaajalisi viisasid ja 
elamislubasid võrdväärsena oma riigi 
transiitviisadega. 

Selgitus

Vt muudatusettepaneku 1 selgitust.
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Muudatusettepanek 15
Artikli 3 teine lõik

Dokumendid, mille on välja andnud 
liikmesriigid, kes veel ei rakenda 
Schengeni acquis’d täielikult, on loetletud 
otsuse nr 895/2006/EÜ lisas. 

Dokumendid, mille on välja andnud 
Küpros ja mida võib tunnustada, on 
loetletud otsuse nr 895/2006/EÜ lisas. 

Selgitus

Vt muudatusettepaneku 1 selgitust.

Muudatusettepanek 16
Artikli 4 esimene lõik

Peale selle võivad Bulgaaria ja Rumeenia 
tunnustada ka riikide lühiajalisi viisasid, 
pikaajalisi viisasid ja elamislubasid 
võrdväärsena oma riigi transiitviisadega. 

Peale selle võivad Bulgaaria ja Rumeenia 
vastastikku tunnustada ka teise riigi
lühiajalisi viisasid, pikaajalisi viisasid ja 
elamislubasid võrdväärsena oma riigi 
transiitviisadega. 

Selgitus

Seda lõiku tuleb täpsustada.

Muudatusettepanek 17
Artikli 4 esimene a lõik (uus)

Küpros võib tunnustada ka Bulgaaria ja 
Rumeenia väljaantud riigi lühiajalisi 
viisasid, pikaajalisi viisasid ja 
elamislubasid võrdväärsena oma riigi 
transiitviisadega.

Muudatusettepanek 18
Artikkel 5

Tšehhi, Küpros, Ungari, Läti, Malta, 
Poola, Sloveenia ja Slovakkia võivad 
samuti tunnustada transiididokumendina 
käesoleva otsuse lisas loetletud Bulgaaria 

välja jäetud
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ja Rumeenia dokumente.

Selgitus

Vt muudatusettepaneku 1 selgitust.

Muudatusettepanek 19
Artikli 6 esimene lõik

Bulgaaria, Tšehhi, Küpros, Ungari, Läti, 
Malta, Poola, Rumeenia, Sloveenia ja 
Slovakkia võivad dokumente tunnustada 
võrdväärsena oma riigi viisadega, kui 
kolmanda riigi kodaniku läbisõit nende 
territooriumist ei kesta üle viie päeva. 

Bulgaaria, Küpros ja Rumeenia võivad 
dokumente tunnustada võrdväärsena oma 
riigi transiitviisadega, kui kolmanda riigi 
kodaniku läbisõit nende territooriumist ei 
kesta üle viie päeva. 

Selgitus

Vt muudatusettepaneku 1 selgitust.

Muudatusettepanek 20
Artikkel 7

Bulgaaria, Tšehhi, Küpros, Ungari, Läti, 
Malta, Poola, Rumeenia, Sloveenia ja 
Slovakkia teavitavad 10 tööpäeva jooksul
käesoleva otsuse jõustumisest komisjoni 
sellest, kas nad otsustavad käesolevat 
otsust kohaldada. Komisjon avaldab nende 
liikmesriikide saadetud teabe Euroopa 
Liidu Teatajas. 

Bulgaaria, Küpros ja Rumeenia teavitavad 
10 tööpäeva jooksul käesoleva otsuse 
jõustumisest komisjoni sellest, kas nad 
otsustavad käesolevat otsust kohaldada. 
Komisjon avaldab nende liikmesriikide 
saadetud teabe Euroopa Liidu Teatajas. 

Selgitus

Vt muudatusettepaneku 1 selgitust.

Muudatusettepanek 21
Artikli 8 teine lõik

Seda kohaldatakse kuni 2005. aasta
ühinemisakti artikli 4 lõike 2 kohaselt
vastuvõetava nõukogu otsusega määratava 
kuupäevani.

Seda kohaldatakse Bulgaaria, Küprose ja 
Rumeenia suhtes kuni vastavate nõukogu 
otsustega määratava kuupäevani, nagu on 
osutatud 2003. aasta ühinemisakti artikli 
3 lõike 2 esimeses lõigus ja 2005. aasta 
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ühinemisakti artikli 4 lõikes 2.

Enne esimeses lõigus nimetatud kuupäeva 
välja antud siseriiklikud lühiajalised 
viisad kehtivad oma kehtivusaja jooksul 
liikmesriigi territooriumist läbisõiduks 
kõnealuse liikmesriigi suhtes vastu võetud 
esimeses lõigus nimetatud kuupäevast 
alates kuuenda kuu viimase päevani, kui 
antud liikmesriik on teavitanud komisjoni 
vastavalt artiklile 7. Pärast seda kuupäeva 
kohaldatakse enne kõnealust kuupäeva 
väljaantud siseriiklike lühiajaliste viisade 
suhtes käesolevas otsuses sätestatud 
tingimusi.

Selgitus
Vt muudatusettepaneku 1 selgitust. 

Schengeni acquis’ sätete täielikku kohaldamist käsitlevas nõukogu otsuses kehtestati 
üleminekuperiood ning see tuleks kehtestada ka siin ajaks, mil Bulgaaria, Küpros või 
Rumeenia ühinevad Schengeni piirkonnaga.

Muudatusettepanek 22
Artikkel 9

Käesolev otsus on adresseeritud 
Bulgaariale, Tšehhile, Küprosele, Lätile, 
Ungarile, Maltale, Poolale, Rumeeniale, 
Sloveeniale ja Slovakkiale.

Käesolev otsus on adresseeritud 
Bulgaariale, Küprosele ja Rumeeniale.

Selgitus

Vt muudatusettepaneku 1 selgitust.
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