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Eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás 
leadott szavazatok többsége

**I. Együttműködési eljárás (első olvasat) 
leadott szavazatok többsége

**II. Együttműködési eljárás (második olvasat)
leadott szavazatok többsége a közös álláspont jóváhagyásához; a 
Parlament összes képviselőjének többsége a közös álláspont 
elutasításához vagy módosításához

*** Hozzájárulási eljárás 
a Parlament összes képviselőjének többsége, kivéve az EK-
Szerződés 105., 107., 161. és 300., valamint az EU-Szerződés 7. 
cikke alá tartozó esetekben

***I. Együttdöntési eljárás (első olvasat) 
leadott szavazatok többsége

***II. Együttdöntési eljárás (második olvasat)
leadott szavazatok többsége a közös álláspont jóváhagyásához; a 
Parlament összes képviselőjének többsége a közös álláspont 
elutasításához vagy módosításához

***III. Együttdöntési eljárás (harmadik olvasat) 
leadott szavazatok többsége az együttes szövegtervezet 
jóváhagyásához

(Az eljárás típusa a Bizottság által javasolt jogalaptól függ.)

Módosító javaslatok jogalkotási szöveghez

A Parlament módosító javaslataiban a módosított szöveg félkövér dőlt
betűkkel van kiemelve. A normál dőlt betűs kiemelés jelzi az illetékes 
osztályoknak, hogy a jogalkotási szöveg mely részeiben javasolnak 
javításokat a végleges szöveg kidolgozásának elősegítése érdekében (például 
nyilvánvaló hibák vagy kihagyások egy adott nyelvi változatban). Az ilyen 
jellegű javasolt módosításokat egyeztetni kell az érintett osztályokkal.
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a személyek külső határokon történő, egyes dokumentumoknak Bulgária, a Cseh 
Köztársaság, Ciprus, Lettország, Magyarország, Málta, Lengyelország, Románia, 
Szlovénia és Szlovákia által a területükön történő átutazás céljából kiadott nemzeti 
vízumaikkal egyenértékűként való egyoldalú elismerésén alapuló, ellenőrzése 
egyszerűsített rendszerének bevezetéséről szóló európai parlamenti és tanácsi 
határozatra irányuló javaslatról
(COM(2007)0508 – C6-0279/2007 – 2007/0185(COD))

(Együttdöntési eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottságnak a Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára
(COM(2007)0508)

– tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére és 62. cikkének (2) 
bekezdésére, amely alapján a Bizottság benyújtotta javaslatát a Parlamenthez 
(C6-0279/2007),

– tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére,

– tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság jelentésére és a Külügyi 
Bizottság véleményére (A6-0000/2007),

1. jóváhagyja a Bizottság módosított javaslatát;

2. felhívja a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha lényegesen 
módosítani szándékozik a javaslatot vagy a helyébe másik szöveget kíván léptetni;

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

A Bizottság által javasolt szöveg A Parlament módosításai

Módosítás: 1
Cím

Javaslat

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A 
TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A 
TANÁCS HATÁROZATA

a személyek külső határokon történő, egyes 
dokumentumoknak Bulgária, a Cseh 

a személyek külső határokon történő, egyes 
dokumentumoknak Bulgária, Ciprus és
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Köztársaság, Ciprus, Lettország, 
Magyarország, Málta, Lengyelország, 
Románia, Szlovénia és Szlovákia által a 
területükön történő átutazás céljából 
kiadott nemzeti vízumaikkal 
egyenértékűként való egyoldalú 
elismerésén alapuló, ellenőrzése 
egyszerűsített rendszerének bevezetéséről

Románia, által a területükön történő 
átutazás céljából kiadott nemzeti 
vízumaikkal egyenértékűként való 
egyoldalú elismerésén alapuló, ellenőrzése 
egyszerűsített rendszerének bevezetéséről

Indokolás

Ezt a határozatot azt követően fogják elfogadni, hogy a Cseh Köztársaság, Lettország, 
Magyarország, Málta, Lengyelország, Szlovénia és Szlovákia csatlakozott a schengeni 
térséghez. Ennélfogva az általános schengeni rendszer fog vonatkozni rájuk.

Módosítás: 2
(3) preambulumbekezdés

(3) Bulgária és Románia ezért kötelesek 
belépésre vagy területükön történő 
átutazásra jogosító nemzeti vízumokat 
kiadni a schengeni vívmányokat teljes 
körűen végrehajtó tagállam által kiadott 
egységes vízummal, hosszú távú 
tartózkodásra jogosító vízummal vagy 
tartózkodási engedéllyel, illetve a 
schengeni vívmányokat még nem teljes 
körűen végrehajtó tagállam által kiadott 
hasonló dokumentummal rendelkező 
harmadik országbeli állampolgárok 
számára.

(3) Bulgária és Románia ezért kötelesek 
belépésre vagy területükön történő 
átutazásra jogosító nemzeti vízumokat 
kiadni a schengeni vívmányokat teljes 
körűen végrehajtó tagállam által kiadott 
egységes vízummal, hosszú távú 
tartózkodásra jogosító vízummal vagy 
tartózkodási engedéllyel, illetve a 
schengeni vívmányokat még nem teljes 
körűen végrehajtó tagállam (Ciprus) által 
kiadott hasonló dokumentummal 
rendelkező harmadik országbeli 
állampolgárok számára.

Indokolás

Ez az eljárás csak Ciprusra vonatkozik.

Módosítás: 3
(4) preambulumbekezdés

(4) A schengeni vívmányokat teljes körűen 
végrehajtó tagállamok és a schengeni 
vívmányokat még nem teljes körűen 

(4) A schengeni vívmányokat teljes körűen 
végrehajtó tagállamok és a Ciprus által 
kiadott dokumentumok jogosultjai nem 
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végrehajtó tagállamok által kiadott 
dokumentumok jogosultjai nem jelentenek 
semmilyen kockázatot Bulgária és 
Románia számára, mivel alávetették őket 
más tagállamokban valamennyi szükséges 
ellenőrzésnek. A Bulgáriára és Romániára 
háruló indokolatlan adminisztratív 
többletteher elkerülése érdekében a 
személyek külső határokon történő, egyes 
dokumentumoknak a Cseh Köztársaság, 
Észtország, Ciprus, Lettország, Litvánia, 
Magyarország, Málta, Lengyelország, 
Szlovénia és Szlovákia által a területükön 
történő átutazás céljából kiadott nemzeti 
vízumaikkal egyenértékűként való 
egyoldalú elismerésén alapuló, ellenőrzése 
egyszerűsített rendszerének bevezetéséről 
szóló, 2006. június 14-i 895/2006/EK 
európai parlamenti és tanácsi határozattal  
bevezetett közös szabályokat ki kell 
terjeszteni ezen országokra.

jelentenek semmilyen kockázatot Bulgária 
és Románia számára, mivel alávetették 
őket más tagállamokban valamennyi 
szükséges ellenőrzésnek. A Bulgáriára és 
Romániára háruló indokolatlan 
adminisztratív többletteher elkerülése 
érdekében a személyek külső határokon 
történő, egyes dokumentumoknak a Cseh 
Köztársaság, Észtország, Ciprus, 
Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta, 
Lengyelország, Szlovénia és Szlovákia 
által a területükön történő átutazás céljából 
kiadott nemzeti vízumaikkal 
egyenértékűként való egyoldalú 
elismerésén alapuló, ellenőrzése 
egyszerűsített rendszerének bevezetéséről 
szóló, 2006. június 14-i 895/2006/EK 
európai parlamenti és tanácsi határozattal  
bevezetett közös szabályokhoz hasonló 
szabályokat kell bevezetni ezen országok 
vonatkozásában.

Indokolás

Ez a határozat nem a 895/2006/EK határozat kiterjesztése, hanem új határozat.

Módosítás: 4
(5) preambulumbekezdés

(5) Az új közös szabályoknak lehetővé kell 
tenniük Bulgária és Románia számára a 
schengeni vívmányokat teljes körűen 
végrehajtó tagállamok által kiadott 
bizonyos dokumentumok, az általuk 
kiadott hasonló dokumentumok és a 
895/2006/EK határozat mellékletében 
felsorolt, az Európai Unióhoz 2004-ben 
csatlakozott tagállamok által kiadott 
dokumentumok saját nemzeti vízumaikkal 
egyenértékűként történő egyoldalú 
elismerését, valamint az egyoldalú 
egyenértékűség alapján a személyek külső 
határokon történő egyszerűsített 
ellenőrzése rendszerének bevezetését.

(5) Az új közös szabályoknak lehetővé kell 
tenniük Bulgária és Románia számára a 
schengeni vívmányokat teljes körűen 
végrehajtó tagállamok által kiadott 
bizonyos dokumentumok, az általuk 
kiadott hasonló dokumentumok és a 
895/2006/EK határozat mellékletében 
felsorolt, a Ciprus által kiadott 
dokumentumok saját nemzeti vízumaikkal 
egyenértékűként történő egyoldalú 
elismerését, valamint az egyoldalú 
egyenértékűség alapján a személyek külső 
határokon történő egyszerűsített 
ellenőrzése rendszerének bevezetését.
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Módosítás: 5
(6) preambulumbekezdés

(6) Tekintettel arra, hogy a Cseh 
Köztársaság, Ciprus, Lettország, 
Magyarország, Málta, Lengyelország, 
Szlovénia és Szlovákia értesítette a 
Bizottságot a 895/2006/EK határozattal 
bevezetett egyszerűsített rendszer 
alkalmazására vonatkozó döntéséről, az új 
közös szabályoknak lehetővé kell tenniük e 
tagállamok számára a Bulgária és Románia 
által kiadott vízumok és tartózkodási 
engedélyek nemzeti vízumaikkal
egyenértékűként történő elismerését a 
területükön történő átutazás céljából.

(6) Az új közös szabályoknak lehetővé kell 
tenniük Ciprus számára a Bulgária és 
Románia által kiadott vízumok és 
tartózkodási engedélyek nemzeti 
vízumaival egyenértékűként történő 
elismerését a területén történő átutazás 
céljából.

Indokolás

Lásd az 1. módosítás indokolását.

Módosítás: 6
(7) preambulumbekezdés

(7) Az új közös rendszert egy átmeneti 
időszakban kell alkalmazni, a 2003. évi 
csatlakozási okmány 3. cikke (2) 
bekezdésének első albekezdésében és a 
2005. évi csatlakozási okmány 4. cikke (2) 
bekezdésében említett tanácsi határozatban 
meghatározott időpontig.

(7) Az új közös rendszert egy átmeneti 
időszakban kell alkalmazni, a 2003. évi 
csatlakozási okmány 3. cikke (2) 
bekezdésének első albekezdésében és a 
2005. évi csatlakozási okmány 4. cikke (2) 
bekezdésében említett tanácsi határozatban 
meghatározott időpontig, az azon időpont 
előtt kiadott dokumentumokra vonatkozó, 
esetleges átmeneti rendelkezésekre is 
figyelemmel.

Módosítás: 7
(8) preambulumbekezdés

(8) A dokumentumok elismerésének (8) A dokumentumok elismerésének 
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Bulgária, a Cseh Köztársaság, Ciprus, 
Lettország, Magyarország, Málta, 
Lengyelország, Románia, Szlovénia és 
Szlovákia területén történő átutazás céljára 
kell korlátozódnia. A közös rendszerben 
történő részvételnek választhatónak kell 
lennie, a 2003. évi csatlakozási okmányban 
és a 2005. évi csatlakozási okmányban 
meghatározott, a tagállamokra vonatkozó 
többletkötelezettségek megállapítása 
nélkül.

Bulgária, Ciprus és Románia területén 
történő átutazás céljára kell korlátozódnia. 
A közös rendszerben történő részvételnek 
választhatónak kell lennie, a 2003. évi 
csatlakozási okmányban és a 2005. évi 
csatlakozási okmányban meghatározott, a 
tagállamokra vonatkozó 
többletkötelezettségek megállapítása 
nélkül.

Indokolás

Lásd az 1. módosítás indokolását.

Módosítás: 8
(9) preambulumbekezdés

(9) A közös szabályokat a schengeni 
vívmányokat teljes körűen végrehajtó 
tagállamok által kiadott rövid távú 
tartózkodásra jogosító egységes 
vízumokra, a hosszú távú tartózkodásra 
jogosító vízumokra és a tartózkodási 
engedélyekre, illetve a schengeni 
vívmányokat még nem teljes körűen 
végrehajtó tagállamok által kiadott 
hasonló dokumentumokra, valamint a 
Bulgária és Románia által kiadott rövid 
távú tartózkodásra jogosító vízumokra, 
hosszú távú tartózkodásra jogosító 
vízumokra és tartózkodási engedélyekre 
kell alkalmazni.

(9) A közös szabályokat a schengeni 
vívmányokat teljes körűen végrehajtó 
tagállamok (amelyek közé tartozik 2007. 
december 21-től a Cseh Köztársaság, 
Észtország, Magyarország, Lettország, 
Litvánia, Málta, Lengyelország, Szlovákia 
és Szlovénia) által kiadott rövid távú 
tartózkodásra jogosító egységes 
vízumokra, a hosszú távú tartózkodásra 
jogosító vízumokra és a tartózkodási 
engedélyekre, illetve a Ciprus által kiadott 
hasonló dokumentumokra, valamint a 
Bulgária és Románia által kiadott rövid 
távú tartózkodásra jogosító vízumokra, 
hosszú távú tartózkodásra jogosító 
vízumokra és tartózkodási engedélyekre 
kell alkalmazni.

Indokolás

Lásd az 1. módosítás indokolását.

Módosítás: 9
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(10) preambulumbekezdés

(10) A személyek határátlépésére irányadó 
szabályok közösségi kódexének (schengeni 
határ-ellenőrzési kódex) létrehozásáról 
szóló, 2006. március 15-i 562/2006/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendelet 5. 
cikkének (1) bekezdésében meghatározott 
beutazási feltételeket teljesíteni kell, a 
rendelet 5. cikke (1) bekezdése b) 
pontjában megállapított feltétel kivételével 
úgy, hogy a 895/2006/EK határozat 
alkalmazási körét kiterjesztő e határozat 
olyan a Bulgáriára és Romániára 
vonatkozó egyoldalú elismerési rendszert 
hoz létre, amely a schengeni vívmányokat 
teljes körűen végrehajtó tagállamok által 
kiadott egyes dokumentumok és a 
schengeni vívmányokat még nem teljes 
körűen végrehajtó tagállamok által kiadott 
hasonló dokumentumok, valamint a 
Bulgária és Románia által átutazás céljából 
kiadott rövid távú tartózkodásra jogosító 
vízumok, hosszú távú tartózkodásra 
jogosító vízumok és tartózkodási 
engedélyek viszonylatában áll fenn, 
továbbá biztosítja a 895/2006/EK 
határozattal bevezettet egyszerűsített 
rendszert alkalmazó államok, azaz a Cseh 
Köztársaság, Ciprus, Lettország, 
Magyarország, Málta, Lengyelország, 
Szlovénia és Szlovákia részére a Bulgária 
és Románia által kiállított hasonló 
dokumentumok elismerésének 
lehetőségét.

(10) A személyek határátlépésére irányadó 
szabályok közösségi kódexének (schengeni 
határ-ellenőrzési kódex) létrehozásáról 
szóló, 2006. március 15-i 562/2006/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendelet 5. 
cikkének (1) bekezdésében meghatározott 
beutazási feltételeket teljesíteni kell, a 
rendelet 5. cikke (1) bekezdése b) 
pontjában megállapított feltétel kivételével 
úgy, hogy a 895/2006/EK határozat 
alkalmazási körét kiterjesztő e határozat 
olyan a Bulgáriára és Romániára 
vonatkozó egyoldalú elismerési rendszert 
hoz létre, amely a schengeni vívmányokat 
teljes körűen végrehajtó tagállamok által 
kiadott egyes dokumentumok és a Ciprus
által kiadott hasonló dokumentumok, 
valamint a Bulgária és Románia által 
átutazás céljából kiadott rövid távú 
tartózkodásra jogosító vízumok, hosszú 
távú tartózkodásra jogosító vízumok és 
tartózkodási engedélyek Ciprus általi 
egyoldalú elismerésének viszonylatában 
áll fenn.

Indokolás

Lásd az 1. módosítás indokolását.

Módosítás: 10
(11) preambulumbekezdés

(11) Mivel e határozat célját – nevezetesen 
az Unióhoz 2004-ben és 2007-ben 
csatlakozott tagállamok által alkalmazandó 

(11) Mivel e határozat célját – nevezetesen 
az Unióhoz 2007-ben csatlakozott 
tagállamok és Ciprus által alkalmazandó 
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egyoldalú elismerési rendszer bevezetését 
– a tagállamok nem tudják kielégítően 
megvalósítani, és ezért az a cselekvés 
terjedelménél és hatásánál fogva közösségi 
szinten jobban megvalósítható, a Közösség 
intézkedéseket hozhat a Szerződés 5. 
cikkében meghatározott szubszidiaritás 
elvének megfelelően. Az e cikkben 
meghatározott arányosság elvének 
megfelelően ez a határozat nem lépi túl az 
e cél eléréséhez szükséges mértéket.

egyoldalú elismerési rendszer bevezetését 
– a tagállamok nem tudják kielégítően 
megvalósítani, és ezért az a cselekvés 
terjedelménél és hatásánál fogva közösségi 
szinten jobban megvalósítható, a Közösség 
intézkedéseket hozhat a Szerződés 5. 
cikkében meghatározott szubszidiaritás 
elvének megfelelően. Az e cikkben 
meghatározott arányosság elvének 
megfelelően ez a határozat nem lépi túl az 
e cél eléréséhez szükséges mértéket.

Indokolás

Lásd az 1. módosítás indokolását.

Módosítás: 11
1. cikk, első franciabekezdés

 Bulgária és Románia átutazás céljából 
egyoldalúan nemzeti vízumaikkal 
egyenértékűként ismerheti el a 2. és a 3. 
cikkben hivatkozott dokumentumokat, 
valamint a 4. cikkben hivatkozott, e két 
ország által az 539/2001/EK rendelet 
alapján vízumkötelezettség alá tartozó 
harmadik országbeli állampolgárok részére 
kiadott dokumentumokat

 Bulgária és Románia átutazás céljából 
egyoldalúan nemzeti vízumaikkal 
egyenértékűként ismerheti el a 2. és a 3. 
cikkben hivatkozott dokumentumokat, 
valamint a 4. cikkben hivatkozott, e két
ország és Ciprus által az 539/2001/EK 
rendelet alapján vízumkötelezettség alá 
tartozó harmadik országbeli állampolgárok 
részére kiadott dokumentumokat

Indokolás

Lásd az 1. módosítás indokolását.

Módosítás: 12
1. cikk, második franciabekezdés

 a Cseh Köztársaság, Ciprus, Lettország, 
Magyarország, Málta, Lengyelország, 
Szlovénia és Szlovákia, amely tagállamok 
értesítették a Bizottságot a 895/2006/EK 
határozattal bevezetett egyszerűsített 
rendszer alkalmazására vonatkozó 
döntésükről, átutazás céljából nemzeti 

 Ciprus átutazás céljából nemzeti 
vízumaival egyenértékűként ismerheti el a 
4. cikkben hivatkozott, Bulgária és 
Románia által az 539/2001/EK rendelet 
alapján vízumkötelezettség alá tartozó 
harmadik országbeli állampolgárok részére 
kiadott dokumentumokat.
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vízumaikkal egyenértékűként ismerhetik el 
a 4. cikkben hivatkozott, Bulgária és 
Románia által az 539/2001/EK rendelet 
alapján vízumkötelezettség alá tartozó 
harmadik országbeli állampolgárok részére 
kiadott dokumentumokat.

Indokolás
Lásd az 1. módosítás indokolását.

Módosítás: 13
1. cikk, (1a) bekezdés (új)

(1a) E határozat végrehajtása nem érinti a 
személyek külső határokon végzett 
ellenőrzését az 562/2006/EK rendelet 5–
13. és 18–19. cikkével összhangban.

Indokolás

A 2006. évi határozat hivatkozott a schengeni határ-ellenőrzési kódexre és fontos azt ebben a 
határozatban is megtartani.

Módosítás: 14
3. cikk, (1) bekezdés

Amennyiben Bulgária és Románia a 2. cikk 
alkalmazása mellett dönt, ezen túlmenően 
átutazás céljából a saját nemzeti vízumával 
egyenértékűnek ismerheti el az Unióhoz 
2004-ben csatlakozott és a schengeni 
vívmányokat még nem teljes mértékben 
végrehajtó egy vagy több tagállam által 
kiadott rövid távú és hosszú távú 
tartózkodásra jogosító nemzeti vízumokat, 
valamint tartózkodási engedélyeket. 

Amennyiben Bulgária és Románia a 2. cikk 
alkalmazása mellett dönt, ezen túlmenően 
átutazás céljából a saját nemzeti vízumával 
egyenértékűnek ismerheti el a Ciprus által 
kiadott rövid távú és hosszú távú 
tartózkodásra jogosító nemzeti vízumokat, 
valamint tartózkodási engedélyeket. 

Indokolás

Lásd az 1. módosítás indokolását.
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Módosítás: 15
3. cikk, (2) bekezdés

A schengeni vívmányokat még nem teljes 
mértékben végrehajtó tagállamok által 
kiállított, elismerhető dokumentumok 
felsorolását a 895/2006/EK határozat 
melléklete tartalmazza. 

A Ciprus által kiállított, elismerhető 
dokumentumok felsorolását a 895/2006/EK 
határozat melléklete tartalmazza. 

Indokolás

Lásd az 1. módosítás indokolását.

Módosítás: 16
4. cikk, (1) bekezdés

Bulgária és Románia ezen túlmenően 
átutazás céljából a saját nemzeti vízumával 
egyenértékűnek ismerheti el az általa
kiadott rövid távú és hosszú távú 
tartózkodásra jogosító nemzeti vízumokat, 
valamint tartózkodási engedélyeket. 

Bulgária és Románia ezen túlmenően 
átutazás céljából a saját nemzeti vízumával 
egyenértékűnek ismerheti el a másik által
kiadott rövid távú és hosszú távú 
tartózkodásra jogosító nemzeti vízumokat, 
valamint tartózkodási engedélyeket. 

Indokolás

Ezt a bekezdést egyértelművé kell tenni.

Módosítás: 17
4. cikk, (1a) bekezdés (új)

Ciprus átutazás céljából nemzeti 
vízumaival egyenértékűként ismerheti el a 
Bulgária és Románia által kiadott, rövid 
távú és hosszú távú tartózkodásra jogosító 
nemzeti vízumokat, valamint tartózkodási 
engedélyeket.

Módosítás: 18
5. cikk

A Cseh Köztársaság, Ciprus, Lettország, törölve
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Magyarország, Málta, Lengyelország, 
Szlovénia és Szlovákia átutazás céljából 
szintén elismerhetik az e határozat 
mellékletében felsorolt bolgár és román 
dokumentumokat. 

Indokolás

Lásd az 1. módosítás indokolását.

Módosítás: 19
6. cikk, (1) bekezdés

Bulgária, a Cseh Köztársaság, Ciprus, 
Lettország, Magyarország, Málta, 
Lengyelország, Románia, Szlovénia és 
Szlovákia csak akkor fogadhatják el 
átutazás céljából a nemzeti vízumukkal 
egyenértékűnek a dokumentumokat, ha a 
harmadik országbeli állampolgároknak a 
területükön történő átutazása nem haladja 
meg az öt napot. 

Bulgária, Ciprus és Románia csak akkor 
fogadhatják el átutazás céljából a nemzeti 
vízumukkal egyenértékűnek a 
dokumentumokat, ha a harmadik 
országbeli állampolgároknak a területükön 
történő átutazása nem haladja meg az öt 
napot. 

Indokolás

Lásd az 1. módosítás indokolását.

Módosítás: 20
7. cikk

Bulgária, a Cseh Köztársaság, Ciprus, 
Lettország, Magyarország, Málta, 
Lengyelország, Románia, Szlovénia és 
Szlovákia e határozat hatálybalépéséről 
számított 10 munkanapon belül értesítik a 
Bizottságot, amennyiben e határozat 
alkalmazása mellett döntenek. A Bizottság 
az Európai Unió Hivatalos Lapjában 
közzéteszi az e tagállamok által közölt 
tájékoztatást. 

Bulgária, Ciprus és Románia e határozat 
hatálybalépéséről számított 10 
munkanapon belül értesítik a Bizottságot, 
amennyiben e határozat alkalmazása 
mellett döntenek. A Bizottság az Európai 
Unió Hivatalos Lapjában közzéteszi az e 
tagállamok által közölt tájékoztatást. 

Indokolás

Lásd az 1. módosítás indokolását.
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Módosítás: 21
8. cikk, (2) bekezdés

Ezt a határozatot a 2005. évi csatlakozási 
okmány 4. cikke (2) bekezdésének 
megfelelően elfogadott tanácsi 
határozatban megállapítandó időpontig kell 
alkalmazni.

Ezt a határozatot Bulgária, Ciprus és 
Románia vonatkozásában a 2003. évi 
csatlakozási okmány 3. cikke (2) 
bekezdésének első albekezdésében és a 
2005. évi csatlakozási okmány 4. cikke (2) 
bekezdésében említett, megfelelő tanácsi 
határozatban megállapítandó időpontig kell 
alkalmazni.

Érvényességi idejük alatt az (1) 
bekezdésben szereplő időpont előtt kiadott, 
rövid távú tartózkodásra jogosító nemzeti 
vízumok az (1) bekezdésben szereplő, az 
adott tagállam vonatkozásában elfogadott 
időponttól számított hat hónap utolsó 
napjáig továbbra is érvényesek maradnak 
egy tagállam területén történő átutazás 
céljából, amennyiben az a tagállam a 7. 
cikkel összhangban értesítette a 
Bizottságot. Ezen időpontot követően az e 
határozatban megállapított feltételek az 
azon időpont előtt kiadott, rövid távú 
tartózkodásra jogosító nemzeti vízumokra 
vonatkoznak.

Indokolás

Lásd az 1. módosítás indokolását. 
A schengeni vívmányok rendelkezéseinek teljes körű alkalmazásáról szóló tanácsi 
határozattal átmeneti időszakot vezettek be és azt itt is be kell vezetni arra az esetre, amikor 
Bulgária, Ciprus vagy Románia csatlakozik a schengeni térséghez.

Módosítás: 22
9. cikk

Ennek a határozatnak Bulgária, a Cseh 
Köztársaság, Ciprus, Lettország, 
Magyarország, Málta, Lengyelország,
Románia, Szlovénia és Szlovákia a 

Ennek a határozatnak Bulgária, Ciprus és
Románia a címzettjei.
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címzettjei.

Indokolás

Lásd az 1. módosítás indokolását.
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