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PR_COD_1am

Lainsäädäntömenettelyistä käytettävät symbolit

* Kuulemismenettely
yksinkertainen enemmistö

**I Yhteistoimintamenettely (ensimmäinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö

**II Yhteistoimintamenettely (toinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai 
tarkistamiseksi

*** Hyväksyntämenettely
parlamentin jäsenten enemmistö lukuun ottamatta EY-sopimuksen 
105, 107, 161 ja 300 artiklassa ja EU-sopimuksen 7 artiklassa 
tarkoitettuja tapauksia

***I Yhteispäätösmenettely (ensimmäinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö

***II Yhteispäätösmenettely (toinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai 
tarkistamiseksi

***III Yhteispäätösmenettely (kolmas käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen tekstin hyväksymiseksi

(Ilmoitettu menettely perustuu komission esittämään oikeusperustaan.)

Tarkistukset säädösehdotukseen

Parlamentin tarkistukset merkitään lihavoidulla kursiivilla. Pelkkää 
kursivointia käytetään kiinnittämään asiasta vastaavien yksiköiden huomio 
sellaisiin säädösehdotuksen osiin, jotka ehdotetaan korjattavaksi lopullisessa 
tekstissä (esimerkiksi selvästi virheelliset tai kyseisestä kieliversiosta pois 
jääneet kohdat). Korjausehdotusten hyväksymisestä päättävät asiasta 
vastaavat yksiköt.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi yksinkertaistetun 
järjestelmän käyttöönotosta henkilötarkastuksissa ulkorajoilla siten, että Bulgaria, 
Tšekki, Kypros, Latvia, Unkari, Malta, Puola, Romania, Slovenia ja Slovakia 
hyväksyvät kauttakulussa alueidensa läpi yksipuolisesti tietyt asiakirjat kansallisia 
viisumejaan vastaaviksi
(KOM(2007/0508 – C6-0279/2007 – 2007/0185(COD))

(Yhteispäätösmenettely: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(KOM(2007/0508),

– ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan ja 62 artiklan 
2 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille 
(C6-0279/2007),

– ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan,

– ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan mietinnön 
(A6-0000/2007),

1. hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se 
aikoo tehdä tähän ehdotukseen huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella 
ehdotuksella;

3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

Komission teksti Parlamentin tarkistukset

Tarkistus 1
Otsikko

Ehdotus

EUROOPAN PARLAMENTIN JA 
NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus

EUROOPAN PARLAMENTIN JA 
NEUVOSTON PÄÄTÖS
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yksinkertaistetun järjestelmän 
käyttöönotosta henkilötarkastuksissa 
ulkorajoilla siten, että Bulgaria, Tšekki,
Kypros, Latvia, Unkari, Malta, Puola,
Romania, Slovenia ja Slovakia hyväksyvät 
kauttakulussa alueidensa läpi yksipuolisesti 
tietyt asiakirjat kansallisia viisumejaan 
vastaaviksi

yksinkertaistetun järjestelmän 
käyttöönotosta henkilötarkastuksissa 
ulkorajoilla siten, että Bulgaria, Kypros ja
Romania hyväksyvät kauttakulussa 
alueidensa läpi yksipuolisesti tietyt 
asiakirjat kansallisia viisumejaan 
vastaaviksi 

Perustelu

Tämä päätös hyväksytään sen jälkeen, kun Tšekki, Latvia, Unkari, Malta, Puola, Slovenia ja 
Slovakia ovat liittyneet Schengen-alueeseen. Siksi niihin voidaan soveltaa yleistä Schengen-
järjestelmää.

Tarkistus 2
Johdanto-osan 3 kappale

(3) Bulgarian ja Romanian on tämän 
vuoksi myönnettävä kansallinen viisumi 
maahantuloa tai niiden alueen läpi 
tapahtuvaa kauttakulkua varten kolmansien 
maiden kansalaisille, joilla on Schengenin 
säännöstöä täysimääräisesti soveltavan 
jäsenvaltion myöntämä yhdenmukainen 
viisumi tai pitkäaikainen viisumi tai 
oleskelulupa tai sellaisen jäsenvaltion 
myöntämä vastaava asiakirja, joka ei vielä 
sovella Schengenin säännöstöä 
täysimääräisesti.

(3) Bulgarian ja Romanian on tämän 
vuoksi myönnettävä kansallinen viisumi 
maahantuloa tai niiden alueen läpi 
tapahtuvaa kauttakulkua varten kolmansien 
maiden kansalaisille, joilla on Schengenin 
säännöstöä täysimääräisesti soveltavan 
jäsenvaltion myöntämä yhdenmukainen 
viisumi tai pitkäaikainen viisumi tai 
oleskelulupa tai sellaisen jäsenvaltion 
myöntämä vastaava asiakirja, joka ei vielä 
sovella Schengenin säännöstöä 
täysimääräisesti (Kypros).

Perustelu

Tätä menettelyä sovelletaan vain Kyproksen tapauksessa.

Tarkistus 3
Johdanto-osan 4 kappale

(4) Schengenin säännöstöä täysimääräisesti 
soveltavien jäsenvaltioiden myöntämien 
asiakirjojen ja sellaisten jäsenvaltioiden, 
jotka eivät vielä sovella Schengenin 
säännöstöä täysimääräisesti, myöntämien 
vastaavien asiakirjojen haltijat eivät ole 
Bulgarialle ja Romanialle minkäänlainen 

Schengenin säännöstöä täysimääräisesti 
soveltavien jäsenvaltioiden myöntämien 
asiakirjojen ja Kyproksen myöntämien 
vastaavien asiakirjojen haltijat eivät ole 
Bulgarialle ja Romanialle minkäänlainen 
riskitekijä, sillä toiset jäsenvaltiot ovat 
suorittaneet heille kaikki tarvittavat 
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riskitekijä, sillä toiset jäsenvaltiot ovat 
suorittaneet heille kaikki tarvittavat 
tarkastukset. Jotta vältettäisiin 
perusteettoman hallinnollisen lisätaakan 
aiheuttaminen Bulgarialle ja Romanialle, 
yhteiset säännöt, jotka on otettu käyttöön 
yksinkertaistetun järjestelmän 
käyttöönotosta henkilötarkastuksissa 
ulkorajoilla siten, että Tšekki, Viro, 
Kypros, Latvia, Liettua, Unkari, Malta, 
Puola, Slovenia ja Slovakia hyväksyvät 
kauttakulussa alueidensa läpi yksipuolisesti 
tietyt asiakirjat kansallisia viisumejaan 
vastaaviksi, 14 päivänä kesäkuuta 2006 
tehdyllä Euroopan parlamentin ja 
neuvoston päätöksellä N:o 895/2006/EY, 
olisi laajennettava koskemaan Bulgariaa 
ja Romaniaa..

tarkastukset. Jotta vältettäisiin 
perusteettoman hallinnollisen lisätaakan 
aiheuttaminen Bulgarialle ja Romanialle, 
yhteisten sääntöjen kaltaiset säännöt, jotka 
on otettu käyttöön yksinkertaistetun 
järjestelmän käyttöönotosta 
henkilötarkastuksissa ulkorajoilla siten, 
että Tšekki, Viro, Kypros, Latvia, Liettua, 
Unkari, Malta, Puola, Slovenia ja Slovakia 
hyväksyvät kauttakulussa alueidensa läpi 
yksipuolisesti tietyt asiakirjat kansallisia 
viisumejaan vastaaviksi, 14 päivänä 
kesäkuuta 2006 tehdyllä Euroopan 
parlamentin ja neuvoston päätöksellä 
N:o 895/2006/EY, olisi otettava käyttöön 
Bulgariassa ja Romaniassa.

Perustelu

Tämä päätös ei ole päätöksen N:o 895/2006/EY laajennus, vaan uusi päätös.

Tarkistus 4
Johdanto-osan 5 kappale

(5) Uusien sääntöjen nojalla Bulgarian ja 
Romanian olisi voitava hyväksyä 
yksipuolisesti tietyt Schengenin säännöstöä 
täysimääräisesti soveltavien 
jäsenvaltioiden myöntämät asiakirjat, 
toistensa myöntämät vastaavat asiakirjat ja 
päätöksen N:o 895/2006/EY liitteessä 
luetellut, Euroopan unioniin vuonna 2004 
liittyneiden jäsenvaltioiden myöntämät 
asiakirjat kansallisia viisumejaan 
vastaaviksi ja ottaa käyttöön tähän 
yksipuoliseen vastaavuuteen perustuva 
yksinkertaistettu järjestelmä ulkorajoilla 
suoritettavia henkilötarkastuksia varten.

(5) Uusien sääntöjen nojalla Bulgarian ja 
Romanian olisi voitava hyväksyä 
yksipuolisesti tietyt Schengenin säännöstöä 
täysimääräisesti soveltavien 
jäsenvaltioiden myöntämät asiakirjat, 
toistensa myöntämät vastaavat asiakirjat ja 
päätöksen N:o 895/2006/EY liitteessä 
luetellut, Kyproksen myöntämät asiakirjat 
kansallisia viisumejaan vastaaviksi ja ottaa 
käyttöön tähän yksipuoliseen 
vastaavuuteen perustuva yksinkertaistettu 
järjestelmä ulkorajoilla suoritettavia 
henkilötarkastuksia varten.

Tarkistus 5
Johdanto-osan 6 kappale

(6) Koska Tšekki, Kypros, Latvia, Unkari, (6) Uusien yhteisten sääntöjen olisi 
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Malta, Puola, Slovenia ja Slovakia ovat 
ilmoittaneet komissiolle päätöksestään 
soveltaa päätöksellä N:o 895/2006/EY 
käyttöön otettua yksinkertaistettua 
järjestelmää, uusien yhteisten sääntöjen 
olisi annettava näille jäsenvaltioille
mahdollisuus hyväksyä kauttakulussa 
alueidensa läpi myös Bulgarian ja 
Romanian myöntämät viisumit ja 
oleskeluluvat kansallisia viisumejaan 
vastaaviksi.

annettava Kyprokselle mahdollisuus 
hyväksyä kauttakulussa alueensa läpi 
myös Bulgarian ja Romanian myöntämät 
viisumit ja oleskeluluvat kansallisia 
viisumejaan vastaaviksi

Perustelu

Katso tarkistuksen 1 perustelu.

Tarkistus 6
Johdanto-osan 7 kappale

(7) Uutta yhteistä järjestelmää olisi 
sovellettava siirtymäaikana vuoden 2003 
liittymisasiakirjan 3 artiklan 2 kohdan 
ensimmäisessä alakohdassa ja vuoden 2005 
liittymisasiakirjan 4 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetussa neuvoston päätöksessä 
täsmennettävään päivämäärään saakka.

(7) Uutta yhteistä järjestelmää olisi 
sovellettava siirtymäaikana vuoden 2003 
liittymisasiakirjan 3 artiklan 2 kohdan 
ensimmäisessä alakohdassa ja vuoden 2005 
liittymisasiakirjan 4 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetussa neuvoston päätöksessä 
täsmennettävään päivämäärään saakka, 
tämän kuitenkaan rajoittamatta 
mahdollisia ennen kyseistä päivämäärää 
annettuja asiakirjoja koskevia 
siirtymäsäännöksiä.

Tarkistus 7
Johdanto-osan 8 kappale

(8) Tietyn asiakirjan hyväksyminen olisi 
rajattava siten, että se koskee ainoastaan 
kauttakulkua Bulgarian, Tšekin,
Kyproksen, Latvian, Unkarin, Maltan, 
Puolan, Romanian, Slovenian ja 
Slovakian alueen läpi. Yhteiseen 
järjestelmään osallistumisen olisi oltava 
vapaaehtoista eikä se saisi aiheuttaa 
lisävelvoitteita jäsenvaltioille, kuten 

(8) Tietyn asiakirjan hyväksyminen olisi 
rajattava siten, että se koskee ainoastaan 
kauttakulkua Bulgarian, Kyproksen ja
Romanian alueen läpi. Yhteiseen 
järjestelmään osallistumisen olisi oltava 
vapaaehtoista eikä se saisi aiheuttaa 
lisävelvoitteita jäsenvaltioille, kuten 
vuoden 2003 liittymisasiakirjassa ja 
vuoden 2005 liittymisasiakirjassa 
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vuoden 2003 liittymisasiakirjassa ja 
vuoden 2005 liittymisasiakirjassa 
täsmennetään.

täsmennetään.

Perustelu
Katso tarkistuksen 1 perustelu.

Tarkistus 8
Johdanto-osan 9 kappale

(9) Yhteisiä sääntöjä olisi sovellettava 
Schengenin säännöstöä täysimääräisesti 
soveltavien jäsenvaltioiden myöntämiin 
lyhytaikaisiin yhdenmukaisiin viisumeihin, 
pitkäaikaisiin viisumeihin ja 
oleskelulupiin, sellaisten jäsenvaltioiden
myöntämiin vastaaviin asiakirjoihin, jotka 
eivät vielä sovella Schengenin säännöstöä 
täysimääräisesti, ja Bulgarian ja Romanian 
myöntämiin lyhytaikaisiin viisumeihin, 
pitkäaikaisiin viisumeihin ja 
oleskelulupiin.

(9) Yhteisiä sääntöjä olisi sovellettava 
Schengenin säännöstöä täysimääräisesti 
soveltavien jäsenvaltioiden (näitä ovat 21 
päivästä joulukuuta 2007 alkaen myös 
Tšekin tasavalta, Viro, Unkari, Latvia, 
Liettua, Malta, Puola, Slovakia ja 
Slovenia) myöntämiin lyhytaikaisiin 
yhdenmukaisiin viisumeihin, pitkäaikaisiin 
viisumeihin ja oleskelulupiin, Kyproksen
myöntämiin vastaaviin asiakirjoihin ja 
Bulgarian ja Romanian myöntämiin 
lyhytaikaisiin viisumeihin, pitkäaikaisiin 
viisumeihin ja oleskelulupiin.

Perustelu

Katso tarkistuksen 1 perustelu.

Tarkistus 9
Johdanto-osan 10 kappale

(10) Henkilöiden liikkumista rajojen yli 
koskevasta yhteisön säännöstöstä 
(Schengenin rajasäännöstö) 15 päivänä 
maaliskuuta 2006 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 562/2006 5 artiklan 1 kohdassa 
vahvistettujen maahantuloedellytysten on 
täytyttävä, lukuun ottamatta 5 artiklan 1 
kohdan b alakohdassa säädettyä 
edellytystä, siltä osin kuin tässä 
päätöksessä, joka tehdään päätöksessä N:o 
895/2006/EY säädettyjen yhteisten 

(10) Henkilöiden liikkumista rajojen yli 
koskevasta yhteisön säännöstöstä 
(Schengenin rajasäännöstö) 15 päivänä 
maaliskuuta 2006 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 562/2006 5 artiklan 1 kohdassa 
vahvistettujen maahantuloedellytysten on 
täytyttävä, lukuun ottamatta 5 artiklan 1 
kohdan b alakohdassa säädettyä 
edellytystä, siltä osin kuin tässä 
päätöksessä, joka tehdään päätöksessä N:o 
895/2006/EY säädettyjen yhteisten 
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sääntöjen laajentamisesta, perustetaan 
järjestelmä, jonka mukaan Bulgaria ja 
Romania hyväksyvät kauttakulussa 
yksipuolisesti tietyt Schengenin säännöstöä 
täysimääräisesti soveltavien 
jäsenvaltioiden myöntämät asiakirjat, 
sellaisten jäsenvaltioiden, jotka eivät vielä 
sovella Schengenin säännöstöä 
täysimääräisesti, myöntämät asiakirjat 
sekä Bulgarian ja Romanian myöntämät 
lyhytaikaiset viisumit, pitkäaikaiset 
viisumit ja oleskeluluvat, ja lisäksi 
annetaan Tšekille, Kyprokselle, Latvialle, 
Unkarille, Maltalle, Puolalle, Slovenialle 
ja Slovakialle, jotka soveltavat päätöksellä 
N:o 895/2006/EC käyttöön otettua 
yksinkertaistettua järjestelmää, 
mahdollisuus hyväksyä vastaavat 
Bulgarian ja Romanian myöntämät 
asiakirjat.

sääntöjen laajentamisesta, perustetaan 
järjestelmä, jonka mukaan Bulgaria ja 
Romania hyväksyvät kauttakulussa 
yksipuolisesti tietyt Schengenin säännöstöä 
täysimääräisesti soveltavien 
jäsenvaltioiden myöntämät asiakirjat, 
Kyproksen myöntämät asiakirjat sekä 
Kyproksen yksipuolisesti tunnustamat 
Bulgarian ja Romanian myöntämät 
lyhytaikaiset viisumit, pitkäaikaiset 
viisumit ja oleskeluluvat.

Perustelu

Katso tarkistuksen 1 perustelu.

Tarkistus 10
Johdanto-osan 11 kappale

(11) Koska jäsenvaltiot eivät voi riittävällä 
tavalla toteuttaa tämän päätöksen tavoitetta 
eli ottaa käyttöön yksipuolista 
hyväksymisjärjestelmää, jota unioniin 
vuosina 2004 ja 2007 liittyneet jäsenvaltiot 
soveltaisivat, vaan se voidaan toimen 
laajuuden ja vaikutusten vuoksi saavuttaa 
paremmin yhteisön tasolla, yhteisö voi 
toteuttaa toimenpiteitä 
perustamissopimuksen 5 artiklassa 
vahvistetun toissijaisuusperiaatteen 
mukaisesti. Mainitussa artiklassa 
vahvistetun suhteellisuusperiaatteen 
mukaisesti tässä päätöksessä ei ylitetä sitä, 
mikä on näiden tavoitteiden 
saavuttamiseksi tarpeen.

(11) Koska jäsenvaltiot eivät voi riittävällä 
tavalla toteuttaa tämän päätöksen tavoitetta 
eli ottaa käyttöön yksipuolista 
hyväksymisjärjestelmää, jota unioniin 
vuonna 2007 liittyneet jäsenvaltiot ja 
Kypros soveltaisivat, vaan se voidaan 
toimen laajuuden ja vaikutusten vuoksi 
saavuttaa paremmin yhteisön tasolla, 
yhteisö voi toteuttaa toimenpiteitä 
perustamissopimuksen 5 artiklassa 
vahvistetun toissijaisuusperiaatteen 
mukaisesti. Mainitussa artiklassa 
vahvistetun suhteellisuusperiaatteen 
mukaisesti tässä päätöksessä ei ylitetä sitä, 
mikä on näiden tavoitteiden 
saavuttamiseksi tarpeen.
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Perustelu

Katso tarkistuksen 1 perustelu.

Tarkistus 11
1 artiklan 1 alakohta

 Bulgaria ja Romania voivat 
kauttakulussa alueidensa läpi yksipuolisesti 
hyväksyä kansallisia viisumejaan 
vastaaviksi 2 ja 3 artiklassa tarkoitetut 
asiakirjat sekä näiden kahden maan 
sellaisille kolmansien maiden kansalaisille, 
joilta asetuksen (EY) N:o 539/2001 nojalla 
vaaditaan viisumi, myöntämät 4 artiklassa 
tarkoitetut asiakirjat.

 Bulgaria ja Romania voivat 
kauttakulussa alueidensa läpi yksipuolisesti 
hyväksyä kansallisia viisumejaan 
vastaaviksi 2 ja 3 artiklassa tarkoitetut 
asiakirjat sekä näiden kahden maan ja 
Kyproksen sellaisille kolmansien maiden 
kansalaisille, joilta asetuksen (EY) N:o 
539/2001 nojalla vaaditaan viisumi, 
myöntämät 4 artiklassa tarkoitetut 
asiakirjat.

Perustelu

Katso tarkistuksen 1 perustelu.

Tarkistus 12
1 artiklan 2 alakohta

 Tšekki, Kypros, Latvia, Unkari, Malta, 
Puola, Slovenia ja Slovakia, jotka ovat 
ilmoittaneet komissiolle päätöksestään 
soveltaa päätöksellä N:o 895/2006/EY 
käyttöön otettua yksinkertaistettua 
järjestelmää, voivat kauttakulussa 
alueidensa läpi hyväksyä yksipuolisesti 
kansallisia viisumejaan vastaaviksi 
Bulgarian ja Romanian sellaisille 
kolmansien maiden kansalaisille, joilta 
asetuksen N:o (EY) 539/2001 nojalla 
vaaditaan viisumi, myöntämät 4 artiklassa 
tarkoitetut asiakirjat.

 Kypros voi kauttakulussa alueensa läpi 
hyväksyä yksipuolisesti kansallisia 
viisumejaan vastaaviksi Bulgarian ja 
Romanian sellaisille kolmansien maiden 
kansalaisille, joilta asetuksen N:o (EY) 
539/2001 nojalla vaaditaan viisumi, 
myöntämät 4 artiklassa tarkoitetut 
asiakirjat.

Perustelu
Katso tarkistuksen 1 perustelu.
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Tarkistus 13
1 artiklan 1 a kohta (uusi)

1 a. Tämän päätöksen täytäntöönpano ei 
vaikuta ulkorajoilla suoritettaviin 
henkilötarkastuksiin asetuksen (EY) N:o 
562/2006 5–13 ja 18–19 artiklan 
mukaisesti.

Perustelu

Vuoden 2006 päätöksessä viitattiin Schengenin rajasäännöstöön, ja se on hyvä säilyttää myös 
tässä päätöksessä.

Tarkistus 14
3 artiklan 1 kohta

Jos Bulgaria ja Romania päättävät soveltaa 
2 artiklaa, ne voivat lisäksi hyväksyä 
kauttakulkua varten kansallista viisumiaan 
vastaaviksi sellaiset kansalliset 
lyhytaikaiset viisumit, pitkäaikaiset 
viisumit ja oleskeluluvat, jotka on 
myöntänyt jokin sellainen unioniin 
vuonna 2004 liittynyt jäsenvaltio, joka ei 
vielä sovella Schengenin säännöstöä 
täysimääräisesti.

Jos Bulgaria ja Romania päättävät soveltaa 
2 artiklaa, ne voivat lisäksi hyväksyä 
kauttakulkua varten kansallista viisumiaan 
vastaaviksi sellaiset kansalliset 
lyhytaikaiset viisumit, pitkäaikaiset 
viisumit ja oleskeluluvat, jotka on 
myöntänyt Kypros. 

Perustelu

Katso tarkistuksen 1 perustelu.

Tarkistus 15
3 artiklan 2 kohta

Sellaisten jäsenvaltioiden, jotka eivät vielä 
sovella Schengenin säännöstöä 
täysimääräisesti, myöntämät asiakirjat, 
jotka voidaan hyväksyä, on lueteltu 
päätöksen N:o 895/2006/EY liitteessä.

Kyproksen myöntämät asiakirjat, jotka 
voidaan hyväksyä, on lueteltu päätöksen 
N:o 895/2006/EY liitteessä. 
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Perustelu

Katso tarkistuksen 1 perustelu.

Tarkistus 16
4 artiklan 1 kohta

Ei vaikuta suomenkieliseen versioon.

Tarkistus 17
4 artiklan 1 a kohta (uusi)

Kypros voi myös hyväksyä kauttakulkua 
varten kansallista viisumiaan vastaaviksi 
Bulgarian ja Romanian myöntämät 
kansalliset lyhytaikaiset viisumit, 
pitkäaikaiset viisumit ja oleskeluluvat.

Tarkistus 18
5 artikla

The Czech Republic, Cyprus, Latvia, 
Hungary, Malta, Poland, Slovenia and 
Slovakia may also recognise Bulgarian 
and Romanian documents listed in the 
Annex to this Decision for the purpose of 
transit.

Poistetaan.

Perustelu

Katso tarkistuksen 1 perustelu.

Tarkistus 19
6 artiklan 1 kohta

Bulgaria, Tšekki, Kypros, Latvia, Unkari, 
Malta, Puola, Romania, Slovenia ja 
Slovakia voivat hyväksyä asiakirjan 
kauttakulkua varten omaa kansallista 
viisumiaan vastaavaksi ainoastaan, jos 

Bulgaria, Kypros ja Romania voivat 
hyväksyä asiakirjan kauttakulkua varten 
omaa kansallista viisumiaan vastaavaksi 
ainoastaan, jos kolmannen maan 
kansalaisen kauttakulku niiden alueen läpi 
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kolmannen maan kansalaisen kauttakulku 
niiden alueen läpi kestää enintään viisi 
päivää.

kestää enintään viisi päivää. 

Perustelu

Katso tarkistuksen 1 perustelu.

Tarkistus 20
7 artikla

Bulgarian, Tšekin, Kyproksen, Latvian, 
Unkarin, Maltan, Puolan, Romanian,
Slovenian ja Slovakian on ilmoitettava 
komissiolle päätöksestään soveltaa tätä 
päätöstä 10 työpäivän kuluessa tämän 
päätöksen voimaantulosta. Komissio 
julkaisee näiden jäsenvaltioiden antamat 
tiedot Euroopan unionin virallisessa 
lehdessä.

Bulgarian, Kyproksen ja Romanian on 
ilmoitettava komissiolle päätöksestään
soveltaa tätä päätöstä 10 työpäivän 
kuluessa tämän päätöksen voimaantulosta. 
Komissio julkaisee näiden jäsenvaltioiden 
antamat tiedot Euroopan unionin 
virallisessa lehdessä. 

Perustelu

Katso tarkistuksen 1 perustelu.

Tarkistus 21
8 artiklan 2 kohta

Päätöstä sovelletaan siihen päivämäärään 
saakka, joka määritetään vuoden 2005 
liittymisasiakirjan 4 artiklan 2 kohdan 
nojalla tehtävällä neuvoston päätöksellä.

Päätöstä sovelletaan Bulgariaan, 
Kyprokseen ja Romaniaan siihen 
päivämäärään saakka, joka määritetään 
vuoden 2003 liittymisasiakirjan 3 artiklan 
2 kohdan ensimmäisen alakohdan ja
vuoden 2005 liittymisasiakirjan 4 artiklan 2 
kohdan nojalla tehtävillä neuvoston 
päätöksillä.

Voimassaolonsa ajan kansalliset 
lyhytaikaiset viisumit, jotka on myönnetty 
ennen 1 kohdassa mainittua 
päivämäärää, ovat voimassa jäsenvaltion 
alueen kautta kulkemiseen 1 kohdassa 
mainitun päivämäärän jälkeisen 
kuudennen kuukauden viimeiseen 
päivään asti, jos jäsenvaltio on ilmoittanut 
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asiasta komissiolle 7 artiklan mukaisesti. 
Tässä päätöksessä ilmoitettuja ehtoja 
sovelletaan kyseisen päivämäärän jälkeen 
kansallisiin lyhytaikaisiin viisumeihin, 
jotka on myönnetty ennen kyseistä 
päivämäärää.

Perustelu

Katso tarkistuksen 1 perustelu.
Siirtymäaika otettiin käyttöön Schengenin säännöstön määräysten täysimääräistä 
soveltamista koskevalla neuvoston päätöksellä, ja se pitäisi ottaa käyttöön myös tässä 
yhteydessä, kun Bulgaria, Kypros tai Romania tulevat mukaan Schengen-alueeseen.

Tarkistus 22
9 artikla

Tämä päätös on osoitettu Bulgarialle, 
Tšekille, Kyprokselle, Latvialle, Unkarille, 
Maltalle, Puolalle, Romanialle, 
Slovenialle ja Slovakialle.

Tämä päätös on osoitettu Bulgarialle, 
Kyprokselle ja Romanialle.

Perustelu

Katso tarkistuksen 1 perustelu.
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