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Legenda dos símbolos utilizados

* Processo de consulta
Maioria dos votos expressos

**I Processo de cooperação (primeira leitura)
Maioria dos votos expressos

**II Processo de cooperação (segunda leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar a posição comum
Maioria dos membros que compõem o Parlamento para rejeitar ou 
alterar a posição comum

*** Parecer favorável
Maioria dos membros que compõem o Parlamento, excepto nos 
casos visados nos artigos 105.º, 107.º, 161.º e 300.º do Tratado CE 
e no artigo 7.º do Tratado UE

***I Processo de co-decisão (primeira leitura)
Maioria dos votos expressos

***II Processo de co-decisão (segunda leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar a posição comum
Maioria dos membros que compõem o Parlamento para rejeitar ou 
alterar a posição comum

***III Processo de co-decisão (terceira leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar o projecto comum

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta pela 
Comissão)

Alterações a textos legais

Nas alterações do Parlamento, as diferenças são assinaladas simultaneamente 
a negrito e em itálico. A utilização de itálico sem negrito constitui uma 
indicação destinada aos serviços técnicos e tem por objectivo assinalar 
elementos do texto legal que se propõe sejam corrigidos, tendo em vista a 
elaboração do texto final (por exemplo, elementos manifestamente errados 
ou lacunas numa dada versão linguística). Estas sugestões de correcção 
ficam subordinadas ao aval dos serviços técnicos visados.



PR\696380PT.doc 3/15 PE398.385v01-00

PT

ÍNDICE

Página

PROJECTO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU ...............5



PE398.385v01-00 4/15 PR\696380PT.doc

PT



PR\696380PT.doc 5/15 PE398.385v01-00

PT

PROJECTO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a proposta de decisão do Parlamento Europeu e do Conselho que estabelece um 
regime simplificado de controlo de pessoas nas fronteiras externas baseado no 
reconhecimento unilateral pela Bulgária, a República Checa, Chipre, a Hungria, a 
Letónia, Malta, a Polónia, a Roménia, a Eslovénia e a Eslováquia de determinados 
documentos como equivalentes aos respectivos vistos nacionais para efeitos de trânsito 
pelos seus territórios
(COM(2007)0508 – C6-0279/2007 – 2007/0185(COD))

(Processo de co-decisão: primeira leitura)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
(COM(2007)0508),

– Tendo em conta o n.º 2 do artigo 251.º e o n.º 2 do artigo 62.º do Tratado CE, nos termos 
dos quais a proposta lhe foi apresentada pela Comissão (C6-0279/2007),

– Tendo em conta o artigo 51.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos 
Assuntos Internos e o parecer da Comissão dos Assuntos Externos (A6-0000/2007),

1. Aprova a proposta da Comissão com as alterações nela introduzidas;

2. Requer à Comissão que lhe submeta de novo esta proposta, se pretender alterá-la 
substancialmente ou substituí-la por um outro texto;

3. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho e à 
Comissão.

Texto da Comissão Alterações do Parlamento

Alteração 1
Título

Proposta de Proposta de

DECISÃO DO PARLAMENTO 
EUROPEU E DO CONSELHO

DECISÃO DO PARLAMENTO 
EUROPEU E DO CONSELHO

que estabelece um regime simplificado de 
controlo de pessoas nas fronteiras externas 
baseado no reconhecimento unilateral pela 
Bulgária, a República Checa, Chipre, a

que estabelece um regime simplificado de 
controlo de pessoas nas fronteiras externas 
baseado no reconhecimento unilateral pela 
Bulgária, Chipre e a Roménia de 
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Hungria, a Letónia, Malta, a Polónia, a 
Roménia, a Eslovénia e a Eslováquia de 
determinados documentos como 
equivalentes aos respectivos vistos 
nacionais para efeitos de trânsito pelos seus 
territórios 

determinados documentos como 
equivalentes aos respectivos vistos 
nacionais para efeitos de trânsito pelos seus 
territórios 

Justificação

A presente Decisão será adoptada após a entrada da República Checa, da Letónia, da 
Hungria, de Malta, da Polónia, da Eslovénia e da Eslováquia para o Espaço Schengen, pelo 
que lhes será aplicado o regime geral de Schengen.

Alteração 2
Considerando 3

(3) A Bulgária e a Roménia são obrigadas, 
por conseguinte, a emitir vistos nacionais, 
para a entrada ou o trânsito nos seus 
territórios, para os nacionais de países 
terceiros que sejam titulares de um visto 
uniforme ou de um visto para estadas de 
longa duração ou de uma autorização de 
residência emitidos por um
Estado-Membro que aplica a totalidade do 
acervo de Schengen, ou de um documento 
análogo emitido por Estados-Membros que 
ainda não aplicam a totalidade do acervo 
de Schengen.

(3) A Bulgária e a Roménia são obrigadas, 
por conseguinte, a emitir vistos nacionais, 
para a entrada ou o trânsito nos seus 
territórios, para os nacionais de países 
terceiros que sejam titulares de um visto 
uniforme ou de um visto para estadas de 
longa duração ou de uma autorização de 
residência emitidos pelo Estado-Membro 
que aplica a totalidade do acervo de 
Schengen, ou de um documento análogo 
emitido por Estados-Membros que ainda 
não aplicam a totalidade do acervo de 
Schengen (Chipre).

Justificação

Este procedimento apenas se aplicará a Chipre.

Alteração 3
Considerando 4

(4) Os titulares de documentos emitidos 
por Estados-Membros que aplicam a 
totalidade do acervo de Schengen e de 
documentos análogos emitidos por 
Estados-Membros que ainda não aplicam 
a totalidade do acervo de Schengen não 
representam qualquer risco para a Bulgária 
e a Roménia, na medida em que foram 

(4) Os titulares de documentos emitidos 
por Estados-Membros que aplicam a 
totalidade do acervo de Schengen e de 
documentos análogos emitidos por Chipre
não representam qualquer risco para a 
Bulgária e a Roménia, na medida em que 
foram sujeitos pelos outros 
Estados-Membros a todos os controlos 
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sujeitos pelos outros Estados-Membros a 
todos os controlos necessários. Para evitar 
impor à Bulgária e à Roménia uma 
sobrecarga administrativa desnecessária, 
devem ser alargadas a estes dois países as
normas comuns introduzidas pela Decisão 
n.° 895/2006/CE do Parlamento Europeu e 
do Conselho, de 14 de Junho de 2006, que 
estabelece um regime simplificado de 
controlo de pessoas nas fronteiras externas 
baseado no reconhecimento unilateral pela 
República Checa, a Estónia, Chipre, a 
Letónia, a Lituânia, a Hungria, Malta, a 
Polónia, a Eslovénia e a Eslováquia de 
determinados documentos como 
equivalentes aos respectivos vistos 
nacionais para efeitos de trânsito pelos seus 
territórios.

necessários. Para evitar impor à Bulgária e 
à Roménia uma sobrecarga administrativa 
desnecessária, devem ser introduzidas 
nestes dois países normas análogas às 
normas comuns introduzidas pela Decisão 
n.° 895/2006/CE do Parlamento Europeu e 
do Conselho, de 14 de Junho de 2006, que 
estabelece um regime simplificado de 
controlo de pessoas nas fronteiras externas 
baseado no reconhecimento unilateral pela 
República Checa, a Estónia, Chipre, a 
Letónia, a Lituânia, a Hungria, Malta, a 
Polónia, a Eslovénia e a Eslováquia de 
determinados documentos como 
equivalentes aos respectivos vistos 
nacionais para efeitos de trânsito pelos seus 
territórios.

Justificação

O presente documento é uma Decisão nova e não uma extensão da Decisão nº 895/2006/CE.

Alteração 4
Considerando 5

(5) As novas normas comuns devem 
autorizar a Bulgária e a Roménia a 
reconhecerem unilateralmente certos 
documentos emitidos por Estados-
Membros que aplicam a totalidade do 
acervo de Schengen, os documentos 
análogos por estes emitidos e os 
documentos enumerados no anexo da 
Decisão n.° 895/2006/CE, emitidos pelos
Estados-Membros que aderiram à União 
Europeia em 2004, como equivalentes aos 
seus vistos nacionais, bem como a 
instaurarem um regime simplificado de 
controlo de pessoas nas fronteiras externas 
baseado nessa equivalência unilateral.

(5) As novas normas comuns devem 
autorizar a Bulgária e a Roménia a 
reconhecerem unilateralmente certos 
documentos emitidos por Estados-
Membros que aplicam a totalidade do 
acervo de Schengen, os documentos 
análogos por estes emitidos e os 
documentos enumerados no anexo da 
Decisão n.° 895/2006/CE, emitidos por 
Chipre, como equivalentes aos seus vistos 
nacionais, bem como a instaurarem um 
regime simplificado de controlo de pessoas 
nas fronteiras externas baseado nessa 
equivalência unilateral.

Alteração 5
Considerando 6
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(6) Tendo em conta que a República 
Checa, Chipre, a Hungria, a Letónia, 
Malta, a Polónia, a Eslovénia e a 
Eslováquia notificaram à Comissão a 
decisão de aplicar o regime simplificado 
introduzido pela Decisão n.° 
895/2006/CE, as novas normas comuns 
devem igualmente permitir a estes 
Estados-Membros reconhecerem os vistos 
e as autorizações de residência emitidos 
pela Bulgária e pela Roménia como 
equivalentes aos respectivos vistos 
nacionais para efeitos de trânsito pelos 
seus territórios.

(6) As novas normas comuns devem 
igualmente permitir a Chipre reconhecer
os vistos e as autorizações de residência 
emitidos pela Bulgária e pela Roménia 
como equivalentes ao respectivo visto 
nacional para efeitos de trânsito pelo seu 
território.

Justificação

Vide justificação da alteração 1.

Alteração 6
Considerando 7

(7) O novo regime comum deve ser 
aplicável durante um período transitório, 
até uma data a determinar pela decisão do 
Conselho referida no n.° 2, primeiro 
parágrafo, do artigo 3.° do Acto de Adesão 
de 2003 e no n.º 2 do artigo 4.º do Acto de 
Adesão de 2005.

(7) O novo regime comum deve ser 
aplicável durante um período transitório, 
até uma data a determinar pela decisão do 
Conselho referida no n.° 2, primeiro 
parágrafo, do artigo 3.° do Acto de Adesão 
de 2003 e no n.º 2 do artigo 4.º do Acto de 
Adesão de 2005, sem prejuízo de eventuais 
disposições transitórias relativas aos 
documentos emitidos antes da referida 
data.

Alteração 7
Considerando 8

(8) O reconhecimento de um documento 
deve ser limitado para efeitos de trânsito 
pelo território da Bulgária, da República 
Checa, de Chipre, da Hungria, da 
Letónia, de Malta, da Polónia, da 
Roménia, da Eslovénia e da Eslováquia. A 
participação neste sistema comum deve ser 
facultativa e não impor obrigações 
suplementares aos Estados Membros em 

(8) O reconhecimento de um documento 
deve ser limitado para efeitos de trânsito 
pelo território da Bulgária, de Chipre e da 
Roménia. A participação neste sistema 
comum deve ser facultativa e não impor 
obrigações suplementares aos Estados 
Membros em relação às estabelecidas no 
Acto de Adesão de 2003 e no Acto de 
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relação às estabelecidas no Acto de Adesão 
de 2003 e no Acto de Adesão de 2005.

Adesão de 2005.

Justificação

Vide justificação da alteração 1.

Alteração 8
Considerando 9

(9) As normas comuns devem ser 
aplicáveis aos vistos uniformes de curta 
duração, aos vistos para estadas de longa 
duração e às autorizações de residência 
emitidos pelos Estados Membros que 
aplicam a totalidade do acervo de 
Schengen, aos documentos análogos 
emitidos pelos Estados-Membros que 
ainda não aplicam a totalidade deste 
acervo, bem como aos vistos de curta 
duração, aos vistos para estadas de longa 
duração e às autorizações de residência 
emitidos pela Bulgária e pela Roménia.

(9) As normas comuns devem ser 
aplicáveis aos vistos uniformes de curta 
duração, aos vistos para estadas de longa 
duração e às autorizações de residência 
emitidos pelos Estados Membros que 
aplicam a totalidade do acervo de 
Schengen (nos quais se incluem, a partir 
de 21 de Dezembro de 2007, a República 
Checa, a Estónia, a Hungria, a Letónia, a 
Lituânia, Malta, a Polónia, a Eslováquia 
e a Eslovénia), aos documentos análogos 
emitidos por Chipre, bem como aos vistos 
de curta duração, aos vistos para estadas de 
longa duração e às autorizações de 
residência emitidos pela Bulgária e pela 
Roménia.

Justificação

Vide justificação da alteração 1.

Alteração 9
Considerando 10

(10) As condições de entrada estabelecidas 
no n.º 1 do artigo 5.º do Regulamento (CE) 
n.º 562/2006 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 15 de Março de 2006, que 
estabelece o código comunitário relativo ao 
regime de passagem de pessoas nas 
fronteiras (Código das Fronteiras 
Schengen) , devem ser respeitadas, com 
excepção da condição prevista no n.º 1, 
alínea b), do artigo 5.º, na medida em que a 
presente decisão, que alarga as normas 

(10) As condições de entrada estabelecidas 
no n.º 1 do artigo 5.º do Regulamento (CE) 
n.º 562/2006 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 15 de Março de 2006, que 
estabelece o código comunitário relativo ao 
regime de passagem de pessoas nas 
fronteiras (Código das Fronteiras 
Schengen) , devem ser respeitadas, com 
excepção da condição prevista no n.º 1, 
alínea b), do artigo 5.º, na medida em que a 
presente decisão, que alarga as normas 



PE398.385v01-00 10/15 PR\696380PT.doc

PT

comuns previstas na Decisão n.° 
895/2006/CE, instaura um regime de 
reconhecimento unilateral por parte da 
Bulgária e da Roménia de certos 
documentos emitidos pelos Estados-
Membros que aplicam a totalidade do 
acervo de Schengen, dos documentos 
análogos emitidos pelos Estados-Membros 
que ainda não aplicam a totalidade deste 
acervo, bem como dos vistos de curta 
duração, dos vistos para estadas de longa 
duração e das autorizações de residência 
emitidos pela Bulgária e pela Roménia 
para efeitos de trânsito e, além disso, 
permite à República Checa, a Chipre, à 
Hungria, à Letónia, a Malta, à Polónia, à 
Eslovénia e à Eslováquia, que aplicam o 
regime simplificado introduzido pela 
Decisão n.° 895/2006/CE, reconhecerem 
os documentos análogos emitidos pela 
Bulgária e pela Roménia.

comuns previstas na Decisão n.° 
895/2006/CE, instaura um regime de 
reconhecimento unilateral por parte da 
Bulgária e da Roménia de certos 
documentos emitidos pelos Estados-
Membros que aplicam a totalidade do 
acervo de Schengen, dos documentos 
análogos emitidos por Chipre, bem como o 
reconhecimento unilateral por Chipre dos 
vistos de curta duração, dos vistos para 
estadas de longa duração e das 
autorizações de residência emitidos pela 
Bulgária e pela Roménia para efeitos de 
trânsito.

Justificação

Vide justificação da alteração 1.

Alteração 10
Considerando 11

(11) Atendendo a que o objectivo da 
presente decisão, ou seja, o 
estabelecimento de um regime de 
reconhecimento unilateral a aplicar pelos 
Estados-Membros que aderiram à União 
em 2004 e em 2007, não pode ser 
suficientemente realizado pelos Estados-
Membros e pode, pois, devido à dimensão 
e aos efeitos da acção, ser melhor 
alcançado a nível comunitário, a 
Comunidade pode tomar medidas em 
conformidade com o princípio da 
subsidiariedade previsto no artigo 5.º do 
Tratado. Em conformidade com o princípio 
da proporcionalidade consagrado no 
mesmo artigo, a presente decisão não 
excede o necessário para alcançar aquele 

(11) Atendendo a que o objectivo da 
presente decisão, ou seja, o 
estabelecimento de um regime de 
reconhecimento unilateral a aplicar pelos 
Estados-Membros que aderiram à União 
em 2007 e por Chipre, não pode ser 
suficientemente realizado pelos Estados-
Membros e pode, pois, devido à dimensão 
e aos efeitos da acção, ser melhor 
alcançado a nível comunitário, a 
Comunidade pode tomar medidas em 
conformidade com o princípio da 
subsidiariedade previsto no artigo 5.º do 
Tratado. Em conformidade com o princípio 
da proporcionalidade consagrado no 
mesmo artigo, a presente decisão não 
excede o necessário para alcançar aquele 
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objectivo. objectivo.

Justificação

Vide justificação da alteração 1.

Alteração 11
Artigo 1, travessão 1

• A Bulgária e a Roménia podem 
reconhecer unilateralmente como 
equivalentes aos seus vistos nacionais, para 
efeitos de trânsito, os documentos referidos 
nos artigos 2.º e 3.º, bem como os 
documentos referidos no artigo 4.º emitidos 
por estes dois países aos nacionais de 
países terceiros sujeitos à obrigação de
visto de acordo com o Regulamento (CE) 
n.° 539/2001.

• A Bulgária e a Roménia podem 
reconhecer unilateralmente como 
equivalentes aos seus vistos nacionais, para 
efeitos de trânsito, os documentos referidos 
nos artigos 2.º e 3.º, bem como os 
documentos referidos no artigo 4.º emitidos 
por estes dois países e por Chipre aos 
nacionais de países terceiros sujeitos à 
obrigação de visto de acordo com o 
Regulamento (CE) n.° 539/2001.

Justificação

Vide justificação da alteração 1.

Alteração 12
Artigo 1, travessão 2

• A República Checa, Chipre, a Hungria, 
a Letónia, Malta, a Polónia, a Eslovénia e 
a Eslováquia, que notificaram à Comissão 
a decisão de aplicar o regime simplificado 
introduzido pela Decisão n.° 
895/2006/CE, podem reconhecer 
unilateralmente como equivalentes aos 
seus vistos nacionais, para efeitos de 
trânsito, os documentos referidos no artigo 
4.º, emitidos pela Bulgária e pela Roménia 
aos nacionais de países terceiros sujeitos à 
obrigação de visto de acordo com o 
Regulamento (CE) n.° 539/2001.

• Chipre pode reconhecer unilateralmente 
como equivalentes aos seus vistos 
nacionais, para efeitos de trânsito, os 
documentos referidos no artigo 4.º, 
emitidos pela Bulgária e pela Roménia aos 
nacionais de países terceiros sujeitos à 
obrigação de visto de acordo com o 
Regulamento (CE) n.° 539/2001.
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Justificação

Vide justificação da alteração 1.

Alteração 13
Artigo 1, parágrafo 1-A (novo)

A execução da presente Decisão não 
afecta os controlos a que são submetidas 
as pessoas nas fronteiras externas em
conformidade com os artigos 5.º a 13.º e
18.º a 19.º do Regulamento (CE) nº 
562/2006.

Justificação

A Decisão de 2006 fazia referência ao Código das Fronteiras Schengen e é importante 
mantê-la também na presente Decisão.

Alteração 14
Artigo 3, parágrafo 1

Se a Bulgária e a Roménia decidirem 
aplicar o artigo 2.º, podem, além disso, 
reconhecer como equivalentes aos seus 
vistos nacionais para efeitos de trânsito os 
vistos nacionais de curta duração, os vistos 
para estadas de longa duração e as 
autorizações de residência emitidos por um 
ou mais Estados-Membros que aderiram à 
União em 2004 e que ainda não aplicam a 
totalidade do acervo de Schengen. 

Se a Bulgária e a Roménia decidirem 
aplicar o artigo 2.º, podem, além disso, 
reconhecer como equivalentes aos seus 
vistos nacionais para efeitos de trânsito os 
vistos nacionais de curta duração, os vistos 
para estadas de longa duração e as 
autorizações de residência emitidos por 
Chipre. 

Justificação

Vide justificação da alteração 1.

Alteração 15
Artigo 3, parágrafo 2

Os documentos emitidos pelos Estados-
Membros que ainda não aplicam a 
totalidade do acervo de Schengen e que 
podem ser reconhecidos são os enumerados 

Os documentos emitidos por Chipre e que 
podem ser reconhecidos são os enumerados 
no anexo da Decisão n.° 895/2006/CE.  



PR\696380PT.doc 13/15 PE398.385v01-00

PT

no anexo da Decisão n.° 895/2006/CE. 

Justificação

Vide justificação da alteração 1.

Alteração 16
Artigo 4, parágrafo 1

 Além disso, a Bulgária e a Roménia 
podem igualmente reconhecer como 
equivalentes aos seus vistos nacionais para 
efeitos de trânsito os vistos nacionais de 
curta duração, os vistos para estadas de 
longa duração e as autorizações de 
residência emitidos por estes países. 

Além disso, a Bulgária e a Roménia podem 
igualmente reconhecer a título recíproco
como equivalentes aos seus vistos 
nacionais para efeitos de trânsito os vistos 
nacionais de curta duração, os vistos para 
estadas de longa duração e as autorizações 
de residência por si emitidos. 

Justificação

É necessário clarificar este parágrafo.

Alteração 17
Artigo 4, parágrafo 1-A (novo)

Chipre pode também reconhecer como 
equivalentes aos seus vistos nacionais 
para efeitos de trânsito os vistos nacionais 
de curta duração, os vistos para estadas 
de longa duração e as autorizações de 
residência emitidos pela Bulgária e pela 
Roménia.

Alteração 18
Artigo 5

A República Checa, Chipre, a Hungria, a 
Letónia, Malta, a Polónia, a Eslovénia e a 
Eslováquia podem igualmente 
reconhecer, para efeitos de trânsito, os 
documentos búlgaros e romenos 
enumerados no anexo da presente 
decisão. 

Suprimido
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Justificação

Vide justificação da alteração 1.

Alteração 19
Artigo 6, parágrafo 1

A Bulgária, a República Checa, Chipre, a 
Hungria, a Letónia, Malta, a Polónia, a 
Roménia, a Eslovénia e a Eslováquia só 
podem reconhecer quaisquer documentos 
como equivalentes aos seus vistos 
nacionais para efeitos de trânsito se a 
duração do trânsito dos nacionais de países 
terceiros pelo seu território não exceder 
cinco dias. 

A Bulgária, Chipre e a Roménia só podem 
reconhecer quaisquer documentos como 
equivalentes aos seus vistos nacionais para 
efeitos de trânsito se a duração do trânsito 
dos nacionais de países terceiros pelo seu 
território não exceder cinco dias. 

Justificação

Vide justificação da alteração 1.

Alteração 20
Artigo 7

A Bulgária, a República Checa, Chipre, a 
Hungria, a Letónia, Malta, a Polónia, a 
Roménia, a Eslovénia e a Eslováquia
notificam a Comissão, no prazo de dez dias 
úteis a contar da entrada em vigor da 
presente decisão, se decidirem aplicar a 
presente decisão. A Comissão publica as 
informações comunicadas por estes 
Estados-Membros no Jornal Oficial da 
União Europeia. 

A Bulgária, Chipre e a Roménia notificam 
a Comissão, no prazo de dez dias úteis a 
contar da entrada em vigor da presente 
decisão, se decidirem aplicar a presente 
decisão. A Comissão publica as 
informações comunicadas por estes 
Estados-Membros no Jornal Oficial da 
União Europeia. 

Justificação

Vide justificação da alteração 1.

Alteração 21
Artigo 8, parágrafo 2

A presente decisão é aplicável até à data 
que for fixada na decisão do Conselho 

A presente decisão é aplicável à Bulgária, 
a Chipre e à Roménia até à data fixada nas
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aprovada nos termos do n.° 2 do artigo 4.° 
do Acto de Adesão de 2005.

decisões respectivas do Conselho referidas 
no primeiro parágrafo do n.º 2 do artigo 
3.º do Acto de Adesão de 2003 e no n.° 2 
do artigo 4.° do Acto de Adesão de 2005.

Durante o seu período de validade, os 
vistos nacionais de curta duração emitidos 
antes da data mencionada no primeiro
parágrafo permanecem válidos para 
efeitos de trânsito pelo território de um
Estado-Membro até ao último dia do sexto 
mês a contar da data mencionada no 
primeiro parágrafo adoptada em relação a 
esse Estado-Membro, desde que o
Estado-Membro em questão tenha
notificado a Comissão em conformidade 
com o artigo 7.º. As condições
estabelecidas na presente Decisão serão 
aplicáveis a partir dessa data aos vistos 
nacionais de curta duração emitidos antes 
dessa data.

Justificação

Vide justificação da alteração 1.

A Decisão da Comissão relativa à plena entrada em vigor das disposições do acervo de 
Schengen introduziu um período transitório e conviria prever o mesmo para o momento em 
que a Bulgária, Chipre ou a Roménia entrarem para o espaço Schengen.

Alteração 22
Artigo 9

A Bulgária, a República Checa, Chipre, a 
Hungria, a Letónia, Malta, a Polónia, a 
Roménia, a Eslovénia e a Eslováquia são 
os destinatários da presente decisão.

A Bulgária, Chipre e a Roménia, a 
Eslovénia e a Eslováquia são os 
destinatários da presente decisão.

Justificação

Vide justificação da alteração 1.
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