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Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

**I Samenwerkingsprocedure (eerste lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

**II Samenwerkingsprocedure (tweede lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van het gemeenschappelijk standpunt
Meerderheid van de leden van het Parlement voor de verwerping 
of amendering van het gemeenschappelijk standpunt

*** Instemming
Meerderheid van de leden van het Parlement, behalve in de in de
artikelen 105, 107, 161 en 300 van het EG-Verdrag en in artikel 7 
van het EU-Verdrag bedoelde gevallen

***I Medebeslissingsprocedure (eerste lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

***II Medebeslissingsprocedure (tweede lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van het gemeenschappelijk standpunt
Meerderheid van de leden van het Parlement voor de verwerping 
of amendering van het gemeenschappelijk standpunt

***III Medebeslissingsprocedure (derde lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van de gemeenschappelijke ontwerptekst

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de door de Commissie 
voorgestelde rechtsgrondslag.)

Amendementen op wetsteksten

Door het Parlement aangebrachte wijzigingen worden in vet cursief
aangegeven. De markering in mager cursief is een aanwijzing voor de 
technische diensten en betreft passages in de wetstekst waarvoor een 
correctie wordt voorgesteld (bijvoorbeeld aperte fouten of weglatingen 
in een taalversie). Dergelijke correcties moeten worden goedgekeurd 
door de betrokken technische diensten.
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een beschikking van het Europees Parlement en de Raad tot 
instelling van een vereenvoudigde regeling voor de controle van personen aan de 
buitengrenzen, gebaseerd op de eenzijdige erkenning door Bulgarije, de Tsjechische 
Republiek, Cyprus, Hongarije, Letland, Malta, Polen, Roemenië, Slovenië en Slowakije 
van bepaalde documenten als gelijkwaardig met hun nationale visa, met het oog op 
doorreis over hun grondgebied 
(COM(2007)0508 – C6-0279/2007 – 2007/0185(COD))

(Medebeslissingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
(COM(2007)0508),

– gelet op artikel 251, lid 2 en artikel 62, lid 2 van het EG-Verdrag, op grond waarvan het 
voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C6-0279/2007),

– gelet op artikel 51 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken 
en het advies van de Commissie buitenlandse zaken (A6-0000/2007),

1. hecht zijn goedkeuring aan het Commissievoorstel, als geamendeerd door het Parlement;

2. verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende 
wijzigingen in dit voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 
en de Commissie.

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendementen van het Parlement

Amendement 1
Titel

Voorstel voor een

BESCHIKKING VAN HET EUROPEES 
PARLEMENT EN DE RAAD

Voorstel voor een

BESLUIT VAN HET EUROPEES 
PARLEMENT EN DE RAAD

tot instelling van een vereenvoudigde 
regeling voor de controle van personen aan 
de buitengrenzen, gebaseerd op de 

tot instelling van een vereenvoudigde 
regeling voor de controle van personen aan 
de buitengrenzen, gebaseerd op de 
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eenzijdige erkenning door Bulgarije, de 
Tsjechische Republiek, Cyprus, 
Hongarije, Letland, Malta, Polen,
Roemenië, Slovenië en Slowakije van 
bepaalde documenten als gelijkwaardig 
met hun nationale visa, met het oog op 
doorreis over hun grondgebied. 

eenzijdige erkenning door Bulgarije, 
Cyprus en Roemenië van bepaalde 
documenten als gelijkwaardig met hun 
nationale visa, met het oog op doorreis 
over hun grondgebied. 

Motivering

Deze beschikking wordt aangenomen nadat de Tsjechische Republiek, Hongarije, Letland,  
Malta, Polen, Slovenië en Slowakije deel van het Schengengebied zijn gaan uitmaken. 
Daarom zal op deze landen de algemene Schengenregeling van toepassing zijn.

Amendement 2
Overweging 3

(3) Om die reden moeten Bulgarije en 
Roemenië voor toegang tot of doorreis op 
hun grondgebied nationale visa verlenen 
aan onderdanen van derde landen die in het 
bezit zijn van een uniform visum, een 
visum voor verblijf van langere duur of een 
verblijfstitel, verleend door een lidstaat die 
het Schengenacquis volledig toepast, of 
van een soortgelijk document afgegeven 
door een lidstaat die het Schengenacquis 
nog niet volledig toepast.

(3) Om die reden moeten Bulgarije en 
Roemenië voor toegang tot of doorreis op 
hun grondgebied nationale visa verlenen 
aan onderdanen van derde landen die in het 
bezit zijn van een uniform visum, een
visum voor verblijf van langere duur of een 
verblijfstitel, verleend door de lidstaat die 
het Schengenacquis volledig toepast, of 
van een soortgelijk document afgegeven 
door een lidstaat die het Schengenacquis 
nog niet volledig toepast (Cyprus).

Motivering

Deze procedure is alleen op Cyprus van toepassing.

Amendement 3
Overweging 4

(4) Personen in het bezit van documenten 
die zijn verstrekt door lidstaten die het 
Schengenacquis volledig toepassen en van 
soortgelijke documenten die zijn verstrekt 
door lidstaten die het Schengenacquis nog 
niet volledig toepassen, vormen geen enkel 

(4) Personen in het bezit van documenten 
die zijn verstrekt door lidstaten die het 
Schengenacquis volledig toepassen en van 
soortgelijke documenten die zijn verstrekt 
door Cyprus, vormen geen enkel risico 
voor Bulgarije en Roemenië, aangezien zij 
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risico voor Bulgarije en Roemenië, 
aangezien zij door andere lidstaten aan alle 
noodzakelijke controles zijn onderworpen. 
Om Bulgarije en Roemenië niet onnodig 
administratief te belasten, moeten de 
gemeenschappelijke regels die zijn 
ingevoerd bij Beschikking nr. 
895/2006/EG van het Europees Parlement 
en de Raad van 14 juni 2006 tot instelling 
van een vereenvoudigde regeling voor de 
controle van personen aan de 
buitengrenzen, gebaseerd op de eenzijdige 
erkenning door de Tsjechische Republiek, 
Cyprus, Estland, Hongarije, Letland, 
Litouwen, Malta, Polen, Slovenië en 
Slowakije van bepaalde documenten als 
gelijkwaardig met hun nationale visa, met 
het oog op doorreis over hun grondgebied 
tot deze landen worden uitgebreid.

door andere lidstaten aan alle 
noodzakelijke controles zijn onderworpen. 
Om Bulgarije en Roemenië niet onnodig 
administratief te belasten, moeten regels 
die vergelijkbaar zijn met de 
gemeenschappelijke regels die zijn 
ingevoerd bij Beschikking nr. 
895/2006/EG van het Europees Parlement 
en de Raad van 14 juni 2006 tot instelling 
van een vereenvoudigde regeling voor de 
controle van personen aan de 
buitengrenzen, gebaseerd op de eenzijdige 
erkenning door de Tsjechische Republiek, 
Cyprus, Estland, Hongarije, Letland, 
Litouwen, Malta, Polen, Slovenië en 
Slowakije van bepaalde documenten als 
gelijkwaardig met hun nationale visa, met 
het oog op doorreis over hun grondgebied 
voor deze landen worden ingevoerd.

Motivering

Deze beschikking is geen uitbreiding van Beschikking nr. 895/2006/EG, maar een nieuwe 
beschikking.

Amendement 4
Overweging 5

(5) De nieuwe gemeenschappelijke regels 
bieden Bulgarije en Roemenië de 
mogelijkheid bepaalde documenten die zijn 
afgegeven door lidstaten die het 
Schengenacquis volledig toepassen, 
soortgelijke door hen afgegeven 
documenten en in de bijlage bij 
Beschikking nr. 895/2006/EG vermelde 
documenten die zijn afgegeven door 
lidstaten die in 2004 tot de Europese Unie 
zijn toegetreden, eenzijdig als 
gelijkwaardig met hun nationale visa te 
erkennen en om op basis van deze 
eenzijdige gelijkwaardigheid een 
vereenvoudigde regeling voor 
personencontroles aan de buitengrenzen in 
te stellen.

(5) De nieuwe gemeenschappelijke regels 
bieden Bulgarije en Roemenië de 
mogelijkheid bepaalde documenten die zijn 
afgegeven door lidstaten die het 
Schengenacquis volledig toepassen, 
soortgelijke door hen afgegeven 
documenten en in de bijlage bij 
Beschikking nr. 895/2006/EG vermelde 
documenten die zijn afgegeven door 
Cyprus, eenzijdig als gelijkwaardig met 
hun nationale visa te erkennen en om op 
basis van deze eenzijdige 
gelijkwaardigheid een vereenvoudigde 
regeling voor personencontroles aan de 
buitengrenzen in te stellen.
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Amendement 5
Overweging 6

(6) Aangezien de Tsjechische Republiek, 
Cyprus, Hongarije, Letland, Malta, Polen, 
Slovenië en Slowakije de Commissie in 
kennis hebben gesteld van hun beslissing 
de bij Beschikking nr. 895/2006/EG 
ingestelde vereenvoudigde regeling toe te 
passen, moeten de nieuwe 
gemeenschappelijke regels deze lidstaten
ook de mogelijkheid bieden door Bulgarije 
en Roemenië verleende visa en 
verblijfstitels voor doorreis over hun
grondgebied als gelijkwaardig met hun
nationale visa te erkennen.

(6) De nieuwe gemeenschappelijke regels 
moeten Cyprus ook de mogelijkheid 
bieden door Bulgarije en Roemenië 
verleende visa en verblijfstitels voor 
doorreis over zijn grondgebied als 
gelijkwaardig met zijn nationale visa te 
erkennen.

Motivering

Zie motivering bij amendement 1.

Amendement 6
Overweging 7

(7) De nieuwe gemeenschappelijk regeling 
moet tijdelijk van toepassing zijn tot op de 
datum die wordt bepaald in een besluit van 
de Raad, zoals bedoeld in artikel 3, lid 2, 
eerste alinea, van de Toetredingsakte van 
2003 en artikel 4, lid 2, van de 
Toetredingsakte van 2005.

(7) De nieuwe gemeenschappelijk regeling 
moet tijdelijk van toepassing zijn tot op de 
datum die wordt bepaald in een besluit van 
de Raad, zoals bedoeld in artikel 3, lid 2, 
eerste alinea, van de Toetredingsakte van 
2003 en artikel 4, lid 2, van de 
Toetredingsakte van 2005, behoudens 
eventuele overgangsbepalingen 
betreffende vóór die datum afgegeven 
documenten.

Amendement 7
Overweging 8

(8) Documenten mogen alleen worden 
erkend met het oog op doorreis over het 

(8) Documenten mogen alleen worden 
erkend met het oog op doorreis over het 
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grondgebied van Bulgarije, de Tsjechische 
Republiek, Cyprus, Hongarije, Letland, 
Malta, Polen, Roemenië, Slovenië en 
Slowakije. De deelname aan de 
gemeenschappelijke regeling moet 
facultatief zijn, zonder dat aan de lidstaten 
extra verplichtingen worden opgelegd 
bovenop die welke zijn vastgelegd in de 
Toetredingsakte van 2003 en in de 
Toetredingsakte van 2005.

grondgebied van Bulgarije, Cyprus en
Roemenië. De deelname aan de 
gemeenschappelijke regeling moet 
facultatief zijn, zonder dat aan de lidstaten 
extra verplichtingen worden opgelegd 
bovenop die welke zijn vastgelegd in de 
Toetredingsakte van 2003 en in de 
Toetredingsakte van 2005.

Motivering

Zie motivering bij amendement 1.

Amendement 8
Overweging 9

(9) De gemeenschappelijke regels moeten 
van toepassing zijn op eenvormige visa 
voor kort verblijf, visa voor verblijf van 
langere duur en verblijfstitels die zijn 
verleend door lidstaten die het 
Schengenacquis volledig toepassen, op 
soortgelijke documenten die zijn verleend 
door lidstaten die het Schengenacquis nog 
niet volledig toepassen, alsook op 
eenvormige visa voor kort verblijf, visa 
voor verblijf van langere duur en 
verblijfstitels die zijn verleend door 
Bulgarije en Roemenië.

(9) De gemeenschappelijke regels moeten 
van toepassing zijn op eenvormige visa 
voor kort verblijf, visa voor verblijf van 
langere duur en verblijfstitels die zijn 
verleend door lidstaten die het 
Schengenacquis volledig toepassen, (tot 
welke staten vanaf 21 december 2007 
behoren: de Tsjechische Republiek, 
Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, 
Malta, Polen, Slowakije en Slovenië), op 
soortgelijke documenten die zijn verleend 
door Cyprus, alsook op eenvormige visa 
voor kort verblijf, visa voor verblijf van 
langere duur en verblijfstitels die zijn 
verleend door Bulgarije en Roemenië.

Motivering

Zie motivering bij amendement 1.

Amendement 9
Overweging 10

(10) Aan de voorwaarden voor 
binnenkomst zoals bedoeld in artikel 5, lid 

(10) Aan de voorwaarden voor 
binnenkomst zoals bedoeld in artikel 5, lid 
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1, van Verordening (EG) nr. 562/2006 van 
het Europees Parlement en de Raad van 15 
maart 2006 tot vaststelling van een 
communautaire code betreffende de 
overschrijding van de grenzen door 
personen (Schengengrenscode) moet zijn 
voldaan, behalve aan die van artikel 5, lid 
1, onder b), voor zover deze beschikking 
tot uitbreiding van de in Beschikking nr. 
895/2006/EG vastgestelde 
gemeenschappelijke regels een regeling 
van eenzijdige erkenning door Bulgarije en 
Roemenië instelt waarbij bepaalde 
documenten die zijn afgegeven door 
lidstaten die het Schengenaquis volledig 
toepassen, soortgelijke documenten 
afgegeven door lidstaten die het 
Schengenacquis nog niet volledig 
toepassen, alsook visa voor kort verblijf, 
visa voor verblijf van langere duur en 
verblijfstitels die door Bulgarije en 
Roemenië zijn verstrekt als gelijkwaardig 
worden beschouwd met het oog op 
doorreis, en voor zover zij de Tsjechische 
Republiek, Cyprus, Hongarije, Letland, 
Malta, Polen, Slovenië en Slowakije, die 
de bij Beschikking nr. 895/2006/EG 
ingestelde vereenvoudigde regeling 
toepassen, bovendien de mogelijkheid 
biedt soortgelijke documenten die door 
Bulgarije en Roemenië zijn verstrekt, te 
erkennen.

1, van Verordening (EG) nr. 562/2006 van 
het Europees Parlement en de Raad van 15 
maart 2006 tot vaststelling van een 
communautaire code betreffende de 
overschrijding van de grenzen door 
personen (Schengengrenscode) moet zijn 
voldaan, behalve aan die van artikel 5, lid 
1, onder b), voor zover deze beschikking 
tot uitbreiding van de in Beschikking nr. 
895/2006/EG vastgestelde 
gemeenschappelijke regels een regeling 
van eenzijdige erkenning door Bulgarije en 
Roemenië instelt waarbij bepaalde 
documenten die zijn afgegeven door 
lidstaten die het Schengenacquis volledig 
toepassen, soortgelijke documenten 
afgegeven door Cyprus, alsook eenzijdige 
erkenning door Cyprus van visa voor kort 
verblijf, visa voor verblijf van langere duur 
en verblijfstitels die door Bulgarije en 
Roemenië zijn verstrekt als gelijkwaardig 
worden beschouwd met het oog op 
doorreis.

Motivering

Zie motivering bij amendement 1.

Amendement 10
Overweging 11

(11) Daar de doelstelling van deze 
beschikking, namelijk het instellen van een 
regeling van eenzijdige erkenning die moet 
worden toegepast door de lidstaten die in 
2004 en 2007 tot de Unie zijn toegetreden, 
niet voldoende door de lidstaten kan 

(11) Daar de doelstelling van deze 
beschikking, namelijk het instellen van een 
regeling van eenzijdige erkenning die moet 
worden toegepast door de lidstaten die in  
2007 tot de Unie zijn toegetreden en door 
Cyprus, niet voldoende door de lidstaten 
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worden verwezenlijkt en derhalve vanwege 
de omvang en de gevolgen van de actie 
beter door de Gemeenschap kan worden 
verwezenlijkt, kan de Gemeenschap, 
overeenkomstig het in artikel 5 van het 
Verdrag neergelegde 
subsidiariteitsbeginsel, maatregelen nemen. 
Overeenkomstig het in hetzelfde artikel 
neergelegde subsidiariteitsbeginsel, gaat 
deze beschikking niet verder dan wat nodig 
is om deze doelstelling te verwezenlijken.

kan worden verwezenlijkt en derhalve 
vanwege de omvang en de gevolgen van de 
actie beter door de Gemeenschap kan 
worden verwezenlijkt, kan de 
Gemeenschap, overeenkomstig het in 
artikel 5 van het Verdrag neergelegde 
subsidiariteitsbeginsel, maatregelen nemen. 
Overeenkomstig het in hetzelfde artikel 
neergelegde subsidiariteitsbeginsel, gaat 
deze beschikking niet verder dan wat nodig 
is om deze doelstelling te verwezenlijken.

Motivering

Zie motivering bij amendement 1.

Amendement 11
Artikel 1, eerste streepje

 Bulgarije en Roemenië de 
mogelijkheid biedt om de documenten 
bedoeld in de artikelen 2 en 3, en die 
bedoeld in artikel 4 die door deze twee 
landen zijn afgegeven aan onderdanen van 
derde landen die krachtens Verordening 
(EG) nr. 539/2001 visumplichtig zijn, met 
het oog op doorreis eenzijdig als 
gelijkwaardig met hun nationale visa te 
erkennen

 Bulgarije en Roemenië de 
mogelijkheid biedt om de documenten 
bedoeld in de artikelen 2 en 3, en die 
bedoeld in artikel 4 die door deze twee 
landen en door Cyprus zijn afgegeven aan 
onderdanen van derde landen die krachtens 
Verordening (EG) nr. 539/2001 
visumplichtig zijn, met het oog op doorreis 
eenzijdig als gelijkwaardig met hun 
nationale visa te erkennen

Motivering

Zie motivering bij amendement 1.

Amendement 12
Artikel 1, tweede streepje

 de Tsjechische Republiek, Cyprus, 
Hongarije, Letland, Malta, Polen, 
Slovenië en Slowakije, die de Commissie 
in kennis hebben gesteld van hun 
beslissing de bij Beschikking nr. 
895/2006/EG ingestelde vereenvoudigde 
regeling toe te passen, de mogelijkheid 

 Cyprus de mogelijkheid biedt om de 
documenten bedoeld in artikel 4 die door 
Bulgarije en Roemenië zijn afgegeven aan 
onderdanen van derde landen die krachtens 
Verordening (EG) nr. 539/2001 
visumplichtig zijn, met het oog op doorreis 
eenzijdig als gelijkwaardig met zijn
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biedt om de documenten bedoeld in artikel 
4 die door Bulgarije en Roemenië zijn 
afgegeven aan onderdanen van derde 
landen die krachtens Verordening (EG) nr. 
539/2001 visumplichtig zijn, met het oog 
op doorreis eenzijdig als gelijkwaardig met 
hun nationale visa te erkennen.

nationale visa te erkennen

Motivering
Zie motivering bij amendement 1.

Amendement 13
Artikel 1, alinea 1 bis (nieuw)

1 bis. De uitvoering van deze beschikking 
laat de aan de buitengrenzen uit te voeren 
personencontroles overeenkomstig de 
artikelen 5 t/m 13  en 18 t/m 19 van 
Verordening (EG) nr. 562/2006 onverlet.

Motivering

De beschikking van 2006 bevatte een verwijzing naar de Schengengrenscode en het is 
belangrijk die ook in deze beschikking op te nemen. 

Amendement 14
Artikel 3, alinea 1

Wanneer Bulgarije en Roemenië beslissen 
artikel 2 toe te passen, mogen zij daarnaast 
ook de nationale visa voor kort verblijf, 
visa voor een verblijf van langere duur en 
verblijfstitels die zijn verleend door een of 
meer andere lidstaten die in 2004 tot de 
Unie zijn toegetreden en het 
Schengenacquis nog niet volledig 
toepassen, voor doorreis als gelijkwaardig 
met hun nationale visa erkennen. 

Wanneer Bulgarije en Roemenië beslissen 
artikel 2 toe te passen, mogen zij daarnaast 
ook de nationale visa voor kort verblijf, 
visa voor een verblijf van langere duur en 
verblijfstitels die zijn verleend door Cyprus
voor doorreis als gelijkwaardig met hun 
nationale visa erkennen. 

Motivering

Zie motivering bij amendement 1.
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Amendement 15
Artikel 3, alinea 2

Documenten die zijn afgegeven door 
lidstaten die het Schengenacquis nog niet 
volledig toepassen en die kunnen worden 
erkend, zijn vermeld in de bijlage bij 
Beschikking nr. 895/2006/EG. 

Documenten die zijn afgegeven door 
Cyprus en die kunnen worden erkend, zijn 
vermeld in de bijlage bij Beschikking nr. 
895/2006/EG.

Motivering

Zie motivering bij amendement 1.

Amendement 16
Artikel 4, alinea 1

Daarnaast mogen Bulgarije en Roemenië 
ook door hen afgegeven nationale visa 
voor kort verblijf, visa voor een verblijf 
van langere duur en verblijfstitels voor 
doorreis als gelijkwaardig met hun 
nationale visa erkennen. 

Daarnaast mogen Bulgarije en Roemenië 
ook door de ander afgegeven nationale 
visa voor kort verblijf, visa voor een 
verblijf van langere duur en verblijfstitels 
voor doorreis als gelijkwaardig met hun 
nationale visa erkennen. 

Motivering

Dit lid moet verduidelijkt worden.

Amendement 17
Artikel 4, alinea 1 bis (nieuw)

Cyprus kan ook door Bulgarije en 
Roemenië afgegeven nationale visa voor 
kort verblijf, visa voor een verblijf van 
langere duur en verblijfstitels voor 
doorreis als gelijkwaardig met zijn 
nationale visa erkennen.

Amendement 18
Artikel 5
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De Tsjechische Republiek, Cyprus, 
Hongarije, Letland, Malta, Polen, 
Slovenië en Slowakije mogen ook in de 
bijlage bij deze beschikking vermelde 
Bulgaarse en Roemeense documenten 
voor doorreis erkennen.

Schrappen.

Motivering

Zie motivering bij amendement 1.

Amendement 19
Artikel 6, alinea 1

Bulgarije, de Tsjechische Republiek,
Cyprus, Hongarije, Letland, Malta, Polen,
Roemenië, Slovenië en Slowakije mogen 
documenten voor doorreis alleen als 
gelijkwaardig met hun nationale visa 
erkennen als de doorreis van de onderdaan 
van een derde land over hun grondgebied 
niet langer duurt dan vijf dagen. 

Bulgarije, Cyprus en Roemenië mogen 
documenten voor doorreis alleen als 
gelijkwaardig met hun nationale visa 
erkennen als de doorreis van de onderdaan 
van een derde land over hun grondgebied 
niet langer duurt dan vijf dagen. 

Motivering

Zie motivering bij amendement 1.

Amendement 20
Artikel 7

Wanneer Bulgarije, de Tsjechische 
Republiek, Cyprus, Hongarije, Letland,
Malta, Polen, Roemenië, Slovenië en 
Slowakije beslissen deze beschikking toe te 
passen, stellen zij de Commissie hiervan in 
kennis binnen 10 werkdagen na de datum 
van inwerkingtreding van deze 
beschikking. De Commissie publiceert de 
door deze lidstaten verstrekte informatie in 
het Publicatieblad van de Europese Unie. 

Wanneer Bulgarije, Cyprus en Roemenië 
beslissen deze beschikking toe te passen, 
stellen zij de Commissie hiervan in kennis 
binnen tien werkdagen na de datum van 
inwerkingtreding van deze beschikking. De 
Commissie publiceert de door deze 
lidstaten verstrekte informatie in het 
Publicatieblad van de Europese Unie. 

Motivering

Zie motivering bij amendement 1.
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Amendement 21
Artikel 8, alinea 2

Zij is van toepassing tot de datum die bij 
het overeenkomstig artikel 4, lid 2, van de 
Toetredingsakte van 2005 vastgestelde 
besluit van de Raad wordt bepaald.

Zij is voor Bulgarije, Cyprus en Roemenië
van toepassing tot de datum die wordt 
vastgesteld bij de respectieve besluiten van 
de Raad zoals bedoeld in de eerste alinea 
van artikel 3, lid 2 van de Toetredingsakte 
van 2003 en in artikel 4, lid 2 van de 
Toetredingsakte van 2005. 

Gedurende hun geldigheidsduur blijven 
nationale visa voor kort verblijf die vóór 
de in de eerste alinea vermelde datum zijn 
afgegeven geldig voor doorreis over het 
grondgebied van een lidstaat tot de laatste 
dag van de zesde maand na de in de eerste 
alinea vermelde datum die met betrekking 
tot deze lidstaat is vastgesteld, mits die 
lidstaat de Commissie overeenkomstig 
artikel 7 in kennis heeft gesteld. De in 
deze beschikking omschreven 
voorwaarden gelden na die datum voor 
nationale visa voor kort verblijf die vóór 
die datum zijn afgegeven.

Motivering

Zie motivering bij amendement 1. 
In het besluit van de Raad werd een overgangsperiode ingevoerd voor de volledige toepassing 
van de bepalingen van het Schengenacquis en deze moet ook hier worden opgenomen met het 
oog op het moment dat Bulgarije, Cyprus of Roemenië deel van het Schengengebied zullen 
gaan uitmaken.

Amendement 22
Artikel 9

Deze beschikking is gericht tot Bulgarije, 
de Tsjechische Republiek, Cyprus, 
Letland, Hongarije, Malta, Polen, 
Roemenië, Slovenië en Slowakije.

Deze beschikking is gericht tot Bulgarije, 
Cyprus en Roemenië.
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Motivering

Zie motivering bij amendement 1.
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