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PR_COD_1am

Procedūrų sutartiniai ženklai

* Konsultavimosi procedūra
balsavusių narių balsų dauguma

**I Bendradarbiavimo procedūra (pirmasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma

**II Bendradarbiavimo procedūra (antrasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendrajai pozicijai 
visų Parlamento narių balsų dauguma atmetama arba taisoma 
bendroji pozicija

*** Pritarimo procedūra
visų Parlamento narių balsų dauguma, išskyrus EB sutarties 105, 
107, 161 ir 300 straipsniuose bei ES sutarties 7 straipsnyje 
numatytus atvejus

***I Bendro sprendimo procedūra (pirmasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma

***II Bendro sprendimo procedūra (antrasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendrajai pozicijai
visų Parlamento narių balsų dauguma atmetama arba taisoma 
bendroji pozicija

***III Bendro sprendimo procedūra (trečiasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendram tekstui

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į Komisijos pasiūlytą teisinį pagrindą.)

Teisės akto pakeitimai

Parlamento pakeitimų tekstas paryškinamas pusjuodžiu kursyvu.
Paryškinimas paprastu kursyvu parodo atitinkamiems skyriams tas teisės 
akto projekto vietas, kurias siūloma taisyti rengiant galutinį tekstą (pvz., 
tekste tam tikra kalba paliktas akivaizdžias klaidas ar praleistas vietas).
Pasiūlytiems tokio pobūdžio pataisymams reikalingas atitinkamų skyrių 
sutikimas.
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EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, nustatančio supaprastintą asmenų 
kontrolės prie išorės sienų režimą, grindžiamą vienašališku Bulgarijos, Čekijos, Kipro, 
Vengrijos, Latvijos, Maltos, Lenkijos, Rumunijos, Slovėnijos ir Slovakijos tam tikrų 
dokumentų pripažinimu lygiaverčiais jų išduodamoms nacionalinėms vizoms tranzito 
per jų teritoriją tikslu
(COM(2007)0508 – C6-0279/2007 – 2007/0185(COD))

(Bendro sprendimo procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 
(COM(2007)0508),

– atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį ir 62 straipsnio 2 dalį, pagal kuriuos 
Komisija jam pateikė pasiūlymą (C6-0279/2007),

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto pranešimą ir 
Užsienio reikalų komiteto nuomonę (A6-0000/2007),

1. pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2. ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą 
keisti iš esmės arba pakeisti jį nauju tekstu;

3. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

Komisijos siūlomas tekstas Parlamento pakeitimai

Pakeitimas 1
Pavadinimas

Pasiūlymas
EUROPOS PARLAMENTO IR 
TARYBOS SPRENDIMO

Pasiūlymas
EUROPOS PARLAMENTO IR 
TARYBOS SPRENDIMO

nustatantis supaprastintą asmenų kontrolės 
prie išorės sienų režimą, grindžiamą 
vienašališku Bulgarijos, Čekijos, Kipro, 
Latvijos, Vengrijos, Maltos, Lenkijos,
Rumunijos, Slovėnijos ir Slovakijos tam 

nustatantis supaprastintą asmenų kontrolės 
prie išorės sienų režimą, grindžiamą 
vienašališku Bulgarijos, Kipro ir 
Rumunijos tam tikrų dokumentų 
pripažinimu lygiaverčiais jų išduodamoms 
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tikrų dokumentų pripažinimu lygiaverčiais 
jų išduodamoms nacionalinėms vizoms 
tranzito per jų teritoriją tikslu  

nacionalinėms vizoms tranzito per jų 
teritoriją tikslu  

Pagrindimas

Šis sprendimas bus priimtas Čekijai, Latvijai, Vengrijai, Maltai, Lenkijai, Slovėnijai ir
Slovakijai prisijungus prie Šengeno zonos. Joms galios bendras Šengeno režimas.

Pakeitimas 2
3 konstatuojamoji dalis

(3) Todėl Bulgarija ir Rumunija privalo 
išduoti nacionalines atvykimo ar tranzito 
per jų teritoriją vizas trečiųjų šalių 
piliečiams, turintiems vienodą vizą ar 
ilgalaikę vizą arba leidimą gyventi, 
išduotus visapusiškai Šengeno acquis
įgyvendinančios valstybės narės, arba 
panašų valstybių narių, kurios dar iki galo 
neįgyvendino Šengeno acquis, išduotą 
dokumentą.

(3) Todėl Bulgarija ir Rumunija privalo 
išduoti nacionalines atvykimo ar tranzito 
per jų teritoriją vizas trečiųjų šalių 
piliečiams, turintiems vienodą vizą ar 
ilgalaikę vizą arba leidimą gyventi, 
išduotus visapusiškai Šengeno acquis
įgyvendinančios valstybės narės, arba 
panašų valstybių narių, kurios dar iki galo 
neįgyvendino Šengeno acquis (Kipro),
išduotą dokumentą.

Pagrindimas

Ši procedūra taikoma Kiprui.

Pakeitimas 3
4 konstatuojamoji dalis

(4) Visapusiškai Šengeno acquis
įgyvendinančių valstybių narių išduotus 
dokumentus ir panašius valstybių narių, 
kurios dar nėra iki galo įgyvendinusios 
Šengeno acquis, išduotus dokumentus 
turintys asmenys Bulgarijai ir Rumunijai 
nekelia jokio pavojaus, nes juos tinkamai 
patikrino kitos valstybės narės. Siekiant 
išvengti nepagrįstos papildomos 
administracinės naštos Bulgarijai ir 
Rumunijai, šiose šalyse turėtų būti pradėtos 
taikyti 2006 m. birželio 14 d. priimtu 
Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu 
Nr. 895/2006/EB, nustatančiu supaprastintą 
asmenų kontrolės prie išorės sienų režimą, 

(4) Visapusiškai Šengeno acquis
įgyvendinančių valstybių narių išduotus 
dokumentus ir panašius Kipro išduotus 
dokumentus turintys asmenys Bulgarijai ir 
Rumunijai nekelia jokio pavojaus, nes juos 
tinkamai patikrino kitos valstybės narės. 
Siekiant išvengti nepagrįstos papildomos 
administracinės naštos Bulgarijai ir 
Rumunijai, šiose šalyse turėtų būti pradėtos 
taikyti į 2006 m. birželio 14 d. priimtu 
Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu 
Nr. 895/2006/EB, nustatančiu supaprastintą 
asmenų kontrolės prie išorės sienų režimą, 
grindžiamą vienašališku Čekijos 
Respublikos, Estijos, Kipro, Latvijos, 



PR\696380LT.doc 7/15 PE398.385v01-00

LT

grindžiamą vienašališku Čekijos 
Respublikos, Estijos, Kipro, Latvijos, 
Lietuvos, Vengrijos, Maltos, Lenkijos, 
Slovėnijos, Slovakijos tam tikrų 
dokumentų pripažinimu lygiaverčiais jų 
išduodamoms nacionalinėms vizoms 
tranzito per jų teritoriją tikslu, nustatytos 
bendrosios taisyklės.

Lietuvos, Vengrijos, Maltos, Lenkijos, 
Slovėnijos, Slovakijos tam tikrų 
dokumentų pripažinimu lygiaverčiais jų 
išduodamoms nacionalinėms vizoms 
tranzito per jų teritoriją tikslu, nustatytas 
bendrąsias taisykles panašios taisyklės.

Pagrindimas

Šis sprendimas nėra sprendimo Nr. 895/2006/EB išplėtimas. Tai naujas sprendimas.

Pakeitimas 4
5 konstatuojamoji dalis

(5) Naujos bendrosios taisyklės turėtų leisti 
Bulgarijai ir Rumunijai vienašališkai 
pripažinti tam tikrus Šengeno acquis
visapusiškai įgyvendinančių valstybių 
narių išduodamus dokumentus, jų 
išduodamus panašius dokumentus ir 
2004 m. į Europos Sąjungą įstojusių 
valstybių narių išduodamus dokumentus, 
nurodytus Sprendimo Nr. 895/2006/EB 
priede, lygiaverčiais jų išduodamoms 
nacionalinėms vizoms ir šio vienašališko 
lygiavertiškumo pagrindu nustatyti 
supaprastintą asmenų kontrolės prie išorės 
sienų režimą.

(5) Naujos bendrosios taisyklės turėtų leisti 
Bulgarijai ir Rumunijai vienašališkai 
pripažinti tam tikrus Šengeno acquis
visapusiškai įgyvendinančių valstybių 
narių išduodamus dokumentus, jų 
išduodamus panašius dokumentus ir Kipro 
išduodamus dokumentus, nurodytus 
Sprendimo Nr. 895/2006/EB priede, 
lygiaverčiais jų išduodamoms 
nacionalinėms vizoms ir šio vienašališko 
lygiavertiškumo pagrindu nustatyti 
supaprastintą asmenų kontrolės prie išorės 
sienų režimą.

Pakeitimas 5
6 konstatuojamoji dalis

(6) Atsižvelgiant į tai, kad Čekija, Kipras, 
Vengrija, Latvija, Malta, Lenkija, 
Slovėnija ir Slovakija pranešė Komisijai 
apie savo sprendimą taikyti Sprendimu 
Nr. 895/2006/EB nustatytą supaprastintą 
režimą, šios naujos bendrosios taisyklės 
turėtų taip pat sudaryti galimybę šioms 
valstybėms narėms pripažinti Bulgarijos ir 
Rumunijos išduotas vizas ir leidimus 

(6) Naujos bendrosios taisyklės turėtų taip 
pat sudaryti galimybę Kiprui pripažinti 
Bulgarijos ir Rumunijos išduotas vizas ir 
leidimus gyventi lygiaverčiais jo
nacionalinėms vizoms, išduotoms tranzito 
per jo teritoriją tikslu.
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gyventi lygiaverčiais jų nacionalinėms 
vizoms, išduotoms tranzito per jų teritoriją 
tikslu.

Pagrindimas

Žiūrėti 1 pakeitimo pagrindimą.

Pakeitimas 6
7 konstatuojamoji dalis

(7) Naujos bendrosios taisyklės turėtų būti 
taikomos pereinamuoju laikotarpiu iki tos 
dienos, kurią Taryba nustatys savo 
sprendimu, kaip nurodyta 2003 m. Stojimo 
akto 3 straipsnio 2 dalies pirmoje 
pastraipoje ir 2005 m. Stojimo akto 
4 straipsnio 2 dalyje.

(7) Naujos bendrosios taisyklės turėtų būti 
taikomos pereinamuoju laikotarpiu iki tos 
dienos, kurią Taryba nustatys savo 
sprendimu, kaip nurodyta 2003 m. Stojimo 
akto 3 straipsnio 2 dalies pirmoje 
pastraipoje ir 2005 m. Stojimo akto 
4 straipsnio 2 dalyje, nepažeidžiant galimų 
pereinamojo laikotarpio nuostatų, 
susijusių su iki tos dienos išduotais 
dokumentais.

Pakeitimas 7
8 konstatuojamoji dalis

(8) Dokumento pripažinimas turėtų būti 
ribojamas tranzito per Bulgarijos, Čekijos,
Kipro, Vengrijos, Latvijos, Maltos, 
Lenkijos, Rumunijos, Slovėnijos ir 
Slovakijos teritoriją tikslu. Dalyvavimas 
bendrojoje sistemoje neturėtų būti 
privalomas ir dėl jo neturėtų būti nustatyta 
papildomų įpareigojimų valstybėms 
narėms, kaip apibrėžta 2003 m. Stojimo 
akte ir 2005 m. Stojimo akte.

(8) Dokumento pripažinimas turėtų būti 
ribojamas tranzito per Bulgarijos, Kipro ir 
Rumunijos teritoriją tikslu. Dalyvavimas 
bendrojoje sistemoje neturėtų būti 
privalomas ir dėl jo neturėtų būti nustatyta 
papildomų įpareigojimų valstybėms 
narėms, kaip apibrėžta 2003 m. Stojimo 
akte ir 2005 m. Stojimo akte.

Pagrindimas

Žiūrėti 1 pakeitimo pagrindimą.

Pakeitimas 8
9 konstatuojamoji dalis
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(9) Bendrosios taisyklės turėtų būti 
taikomos visapusiškai Šengeno acquis
įgyvendinančių valstybių narių 
išduodamoms vienodoms trumpalaikėms 
vizoms, ilgalaikėms vizoms ir leidimams 
gyventi, panašiems valstybių narių, dar iki 
galo neįgyvendinusių Šengeno acquis,
išduodamiems dokumentams ir Bulgarijos 
bei Rumunijos išduodamoms 
trumpalaikėms vizoms, ilgalaikėms vizoms 
ir leidimams gyventi.

(9) Bendrosios taisyklės turėtų būti 
taikomos visapusiškai Šengeno acquis
įgyvendinančių valstybių narių (kurioms 
nuo 2007 m. gruodžio 21 d. priskiriama 
Čekija, Estija, Vengrija, Latvija, Lietuva, 
Malta, Lenkija, Slovakija ir Slovėnija)
išduodamoms vienodoms trumpalaikėms 
vizoms, ilgalaikėms vizoms ir leidimams 
gyventi, panašiems Kipro išduodamiems 
dokumentams ir Bulgarijos bei Rumunijos 
išduodamoms trumpalaikėms vizoms, 
ilgalaikėms vizoms ir leidimams gyventi.

Pagrindimas

Žiūrėti 1 pakeitimo pagrindimą.

Pakeitimas 9
10 konstatuojamoji dalis

(10) 2006 m. kovo 15 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) 
Nr. 562/2006, nustatančio taisyklių, 
reglamentuojančių asmenų judėjimą per 
sienas, Bendrijos kodeksą (Šengeno sienų 
kodeksas), 5 straipsnio 1 dalyje nustatytos 
atvykimo sąlygos, išskyrus šio reglamento 
5 straipsnio 1 dalies b punkte nustatytą 
išimtį, turi būti įgyvendintos, kadangi šiuo 
sprendimu, kuriuo išplečiamas Sprendime 
Nr. 895/2006/EB nustatytų bendrųjų 
taisyklių taikymas, Bulgarijai ir Rumunijai 
nustatomas visapusiškai Šengeno acquis
įgyvendinančių valstybių narių išduotų tam 
tikrų dokumentų, valstybių narių, 
visapusiškai dar neįgyvendinančių 
Šengeno acquis, išduotų panašių 
dokumentų ir Bulgarijos bei Rumunijos 
trumpalaikių vizų, ilgalaikių vizų ir 
leidimų gyventi, išduotų tranzito tikslu, 
vienašališkas pripažinimas ir, be kita ko, 
leidžiama Čekijai, Kiprui, Vengrijai, 
Latvijai, Maltai, Lenkijai, Slovėnijai ir 
Slovakijai taikyti Sprendimu 

(10) 2006 m. kovo 15 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) 
Nr. 562/2006, nustatančio taisyklių, 
reglamentuojančių asmenų judėjimą per 
sienas, Bendrijos kodeksą (Šengeno sienų 
kodeksas), 5 straipsnio 1 dalyje nustatytos 
atvykimo sąlygos, išskyrus šio reglamento 
5 straipsnio 1 dalies b punkte nustatytą 
išimtį, turi būti įgyvendintos, kadangi šiuo 
sprendimu, kuriuo išplečiamas Sprendime 
Nr. 895/2006/EB nustatytų bendrųjų 
taisyklių taikymas, Bulgarijai ir Rumunijai 
nustatomas visapusiškai Šengeno acquis
įgyvendinančių valstybių narių išduotų tam 
tikrų dokumentų, Kipro išduotų panašių 
dokumentų ir Kipro vienašališkai 
pripažįstamų Bulgarijos bei Rumunijos 
trumpalaikių vizų, ilgalaikių vizų ir 
leidimų gyventi, išduotų tranzito tikslu, 
vienašališkas pripažinimas. 
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Nr. 895/2006/EB nustatytą supaprastintą 
režimą pripažįstant panašius Bulgarijos ir 
Rumunijos išduotus dokumentus.

Pagrindimas

Žiūrėti 1 pakeitimo pagrindimą.

Pakeitimas 10
11 konstatuojamoji dalis

(11) Kadangi šio sprendimo tikslo, t. y. 
nustatyti tam tikrų dokumentų vienašališko 
pripažinimo, kurį privalės taikyti 2004 m. 
ir 2007 m. į Europos Sąjungą įstojusios 
valstybės narės, režimą, valstybės narės 
negali deramai pasiekti ir kadangi 
atsižvelgiant į šio veiksmo mastą bei 
poveikį to tikslo būtų geriau siekti 
Bendrijos lygmeniu, laikydamasi Sutarties 
5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo 
principo Bendrija gali imtis priemonių. 
Pagal tame straipsnyje nustatytą 
proporcingumo principą šiuo sprendimu 
neviršijama to, kas būtina nurodytam 
tikslui pasiekti.

(11) Kadangi šio sprendimo tikslo, t. y. 
nustatyti tam tikrų dokumentų vienašališko 
pripažinimo, kurį privalės taikyti 2007 m. į 
Europos Sąjungą įstojusios valstybės narės 
ir Kipras, režimą, valstybės narės negali 
deramai pasiekti ir kadangi atsižvelgiant į 
šio veiksmo mastą bei poveikį to tikslo 
būtų geriau siekti Bendrijos lygmeniu, 
laikydamasi Sutarties 5 straipsnyje 
nustatyto subsidiarumo principo Bendrija 
gali imtis priemonių. Pagal tame 
straipsnyje nustatytą proporcingumo 
principą šiuo sprendimu neviršijama to, kas 
būtina nurodytam tikslui pasiekti.

Pagrindimas

Žiūrėti 1 pakeitimo pagrindimą.

Pakeitimas 11
1 straipsnio 1 įtrauka

Bulgarija ir Rumunija gali vienašališkai 
pripažinti 2 ir 3 straipsniuose nurodytus 
dokumentus, taip pat 4 straipsnyje 
nurodytus dokumentus, kuriuos šios dvi 
šalys išduoda trečiųjų šalių piliečiams, 
kuriems pagal Reglamentą (EB) 
Nr. 539/2001 taikomas vizų reikalavimas, 
lygiaverčiais jų nacionalinėms tranzito 
tikslu išduodamoms vizoms.

Bulgarija ir Rumunija gali vienašališkai 
pripažinti 2 ir 3 straipsniuose nurodytus 
dokumentus, taip pat 4 straipsnyje 
nurodytus dokumentus, kuriuos šios dvi 
šalys ir Kipras išduoda trečiųjų šalių 
piliečiams, kuriems pagal Reglamentą (EB) 
Nr. 539/2001 taikomas vizų reikalavimas, 
lygiaverčiais jų nacionalinėms tranzito 
tikslu išduodamoms vizoms.
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Pagrindimas

Žiūrėti 1 pakeitimo pagrindimą.

Pakeitimas 12
1 straipsnio 2 įtrauka

Čekija, Kipras, Vengrija, Latvija, Malta, 
Lenkija, Slovėnija ir Slovakija, kurios 
pranešė Komisijai apie savo sprendimą 
taikyti Sprendimu Nr. 895/2006/EB
nustatytą supaprastintą režimą, gali 
vienašališkai pripažinti 4 straipsnyje 
nurodytus dokumentus, kuriuos Bulgarija ir 
Rumunija išduoda trečiųjų šalių piliečiams, 
kuriems pagal Reglamentą (EB) 
Nr. 539/2001 taikomas vizų reikalavimas, 
lygiaverčiais jų nacionalinėms tranzito 
tikslu išduodamoms vizoms.

Kipras gali vienašališkai pripažinti 
4 straipsnyje nurodytus dokumentus, 
kuriuos Bulgarija ir Rumunija išduoda 
trečiųjų šalių piliečiams, kuriems pagal 
Reglamentą (EB) Nr. 539/2001 taikomas 
vizų reikalavimas, lygiaverčiais jo 
nacionalinėms tranzito tikslu išduodamoms 
vizoms.

Pagrindimas
Žiūrėti 1 pakeitimo pagrindimą.

Pakeitimas 13
1 straipsnio 1a dalis (nauja)

1a. Šio sprendimo įgyvendinimas neturi 
įtakos asmenų patikrinimams prie išorės 
sienų pagal Reglamento (EB) Nr. 
562/2006 5–13 ir 18–19 straipsnius.

Pagrindimas

2006 m. sprendime buvo nurodomas Šengeno sienų kodeksas, todėl svarbu jo laikytis ir šiame 
sprendime. 

Pakeitimas 14
3 straipsnio 1 dalis

Jeigu Bulgarija ir Rumunija nusprendžia If Bulgaria Jeigu Bulgarija ir Rumunija 
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taikyti 2 straipsnį, jos taip pat gali 
pripažinti vienos ar kelių kitų valstybių 
narių, kurios į Europos Sąjungą įstojo 
2004 m. ir kurios dar iki galo 
neįgyvendino viso Šengeno acquis,
išduotas nacionalines trumpalaikes vizas, 
ilgalaikes vizas ir leidimus gyventi 
lygiaverčiais jos nacionalinei tranzito tikslu 
išduodamai vizai.  

nusprendžia taikyti 2 straipsnį, jos taip pat 
gali pripažinti Kipro išduotas nacionalines 
trumpalaikes vizas, ilgalaikes vizas ir 
leidimus gyventi lygiaverčiais jos 
nacionalinei tranzito tikslu išduodamai 
vizai.  

Pagrindimas

Žiūrėti 1 pakeitimo pagrindimą.

Pakeitimas 15
3 straipsnio 2 dalis

Valstybių narių, kurios dar iki galo 
neįgyvendino Šengeno acquis, išduodamų 
dokumentų, kurie gali būti pripažįstami, 
sąrašas pateikiamas Sprendimo 
Nr. 895/2006/EB priede. 

Kipro išduodamų dokumentų, kurie gali 
būti pripažįstami, sąrašas pateikiamas 
Sprendimo Nr. 895/2006/EB priede. 

Pagrindimas

Žiūrėti 1 pakeitimo pagrindimą.

Pakeitimas 16
4 straipsnio 1 dalis

Be to, Bulgarija ir Rumunija taip pat gali 
pripažinti savo išduodamas nacionalines 
trumpalaikes vizas, ilgalaikes vizas ir 
leidimus gyventi lygiaverčiais savo 
nacionalinėms tranzito tikslu išduodamoms 
vizoms. 

Be to, Bulgarija ir Rumunija taip pat gali 
pripažinti savo išduodamas nacionalines 
trumpalaikes vizas, ilgalaikes vizas ir 
leidimus gyventi lygiaverčiais savo 
nacionalinėms tranzito tikslu išduodamoms 
vizoms.  

Pagrindimas

Šią dalį reikėtų patikslinti.
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Pakeitimas 17
4 straipsnio 1a dalis (nauja)

Kipras taip pat gali pripažinti Bulgarijos 
ir Rumunijos išduotas nacionalines 
trumpalaikes vizas, ilgalaikes vizas ir 
leidimus gyventi lygiaverčiais jos 
nacionalinei tranzito tikslu išduodamai 
vizai. 

Pakeitimas 18
5 straipsnis

Čekija, Kipras, Vengrija, Latvija, Malta, 
Lenkija, Slovėnija ir Slovakija tranzito 
tikslu taip pat gali pripažinti šio 
sprendimo priede nurodytus Bulgarijos ir 
Rumunijos išduodamus dokumentus. 

Išbraukta.

Pagrindimas

Žiūrėti 1 pakeitimo pagrindimą.

Pakeitimas 19
6 straipsnio 1 dalis

Bulgarija, Čekija, Kipras, Latvija, 
Vengrija, Malta, Lenkija, Rumunija, 
Slovėnija ir Slovakija gali pripažinti 
dokumentus lygiaverčiais jų nacionalinei 
tranzito tikslu išduodamai vizai tik tuomet, 
jeigu trečiosios šalies piliečio tranzito per 
jų teritoriją trukmė neviršija penkių dienų. 

Bulgarija, Kipras, ir Rumunija gali 
pripažinti dokumentus lygiaverčiais jų 
nacionalinei tranzito tikslu išduodamai 
vizai tik tuomet, jeigu trečiosios šalies 
piliečio tranzito per jų teritoriją trukmė 
neviršija penkių dienų. 

Pagrindimas

Žiūrėti 1 pakeitimo pagrindimą.

Pakeitimas 20
7 straipsnis

Jeigu Bulgarija, Čekija, Kipras, Latvija, Jeigu Bulgarija, Kipras, ir Rumunija 
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Vengrija, Malta, Lenkija, Rumunija, 
Slovėnija ir Slovakija nusprendžia taikyti 
šį sprendimą, jos apie tai praneša Komisijai 
per 10 darbo dienų nuo šio sprendimo 
įsigaliojimo dienos. Komisija šią valstybių 
narių pateiktą informaciją paskelbia 
Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.  

nusprendžia taikyti šį sprendimą, jos apie 
tai praneša Komisijai per 10 darbo dienų 
nuo šio sprendimo įsigaliojimo dienos. 
Komisija šią valstybių narių pateiktą 
informaciją paskelbia Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje.  

Pagrindimas

Žiūrėti 1 pakeitimo pagrindimą.

Pakeitimas 21
8 straipsnio 2 dalis

Jis taikomas iki tos dienos, kuri bus 
nustatyta Tarybos sprendimu, priimtu 
pagal 2005 m. Stojimo akto 4 straipsnio 
2 dalį.

Jis taikomas Bulgarijai, Kiprui ir 
Rumunijai iki tos dienos, kuri nustatoma 
atitinkamais Tarybos sprendimais, kaip 
nurodoma 2003 m. Stojimo akto 3 
straipsnio 2 dalies pirmojoje pastraipoje ir 
2005 m. Stojimo akto 4 straipsnio 2 dalyje.

Savo galiojimo laikotarpiu nacionalinės 
trumpalaikės vizos, išduotos iki 1 dalyje 
nurodytos datos, lieka galioti tranzito per 
valstybės narės teritoriją tikslu iki 
paskutiniosios šeštojo mėnesio dienos, 
kuri nurodyta 1 dalyje, jei valstybė narė, 
remdamasi 7 straipsniu, apie tai pranešė 
Komisijai.   Šiame sprendime numatytos 
sąlygos nuo šios datos taikomos 
nacionalinėms trumpalaikėms vizoms, 
išduotoms iki šios datos. 

Pagrindimas

Žiūrėti 1 pakeitimo pagrindimą. 
Pereinamasis laikotarpis buvo numatytas Tarybos sprendime dėl Šengeno acquis nuostatų 
visapusiško taikymo, todėl jį reikėtų taikyti ir Bulgarijai, Kiprui bei Rumunijai prisijungiant 
prie Šengeno zonos. 

Pakeitimas 22
9 straipsnis

Šis sprendimas skirtas Bulgarijai, Čekijai,
Kiprui, Latvijai, Vengrijai, Maltai, 

Šis sprendimas skirtas Bulgarijai, Kiprui ir
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Lenkijai, Rumunijai, Slovėnijai ir 
Slovakijai.

Rumunijai.

Pagrindimas

Žiūrėti 1 pakeitimo pagrindimą.
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