
PR\696380RO.doc PE398.385v01-00

RO RO

PARLAMENTUL EUROPEAN
2004 










 2009

Comisia pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne

2007/0185(COD)

27.11.2007

***I
PROIECT DE RAPORT
privind propunerea de decizie a Parlamentului European şi a Consiliului de 
stabilire a unui regim simplificat de control al persoanelor la frontierele 
externe, bazat pe recunoa�terea unilaterală de către Bulgaria, Republica Cehă, 
Cipru, Letonia, Ungaria, Malta, Polonia, România, Slovenia �i Slovacia a 
anumitor documente ca fiind echivalente ale vizelor lor na�ionale în scopul 
tranzitului pe teritoriul lor 
(COM(2007)0508 – C6-0279/2007 – 2007/0185(COD))

Comisia pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne

Raportor: Michael Cashman



PE398.385v01-00 2/15 PR\696380RO.doc

RO

PR_COD_1am

Legenda simbolurilor utilizate

* Procedura de consultare
majoritatea voturilor exprimate

**I Procedura de cooperare (prima lectură)
majoritatea voturilor exprimate

**II Procedura de cooperare (a doua lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba poziţia comună
majoritatea membrilor care compun Parlamentul pentru a 
respinge sau a modifica poziţia comună

*** Procedura de aviz conform
majoritatea membrilor care compun Parlamentul, cu excep�ia 
cazurilor prevăzute la articolele 105, 107, 161 �i 300 din Tratatul 
CE �i la articolul 7 din Tratatul UE

***I Procedura de codecizie (prima lectură)
majoritatea voturilor exprimate

***II Procedura de codecizie (a doua lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba poziţia comună
majoritatea membrilor care compun Parlamentul pentru a 
respinge sau a modifica poziţia comună

***III Procedura de codecizie (a treia lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba proiectul comun

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus de Comisie.)

Amendamente la un text legislativ

În amendamentele Parlamentului, textul modificat este evidenţiat prin 
caractere cursive aldine. Evidenţierea cu caractere cursive simple este o 
indicaţie pentru serviciile tehnice competente, referitoare la elemente ale 
textului legislativ propuse pentru a fi corectate în vederea elaborării textului 
final (de exemplu elemente evident greşite sau omise într-o anumită versiune 
lingvistică). Propunerile de corectură sunt supuse acordului serviciilor 
tehnice în cauză.
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PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind propunerea de decizie a Parlamentului European şi a Consiliului de stabilire a 
unui regim simplificat de control al persoanelor la frontierele externe, bazat pe 
recunoa�terea unilaterală de către Bulgaria, Republica Cehă, Cipru, Letonia, Ungaria, 
Malta, Polonia, România, Slovenia �i Slovacia a anumitor documente ca fiind 
echivalente ale vizelor lor na�ionale în scopul tranzitului pe teritoriul lor 
(COM(2007)0508 – C6-0279/2007 – 2007/0185(COD))

(Procedura de codecizie: prima lectură)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European �i Consiliului 
(COM(2007)0508)

– având în vedere articolul 251 alineatul (2) �i articolul 62 alineatul (2) din Tratatul CE, în 
temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C6-0279/2007),

– având în vedere articolul 51 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru libertă�i civile, justi�ie �i afaceri interne �i 
avizul Comisiei pentru afaceri externe (A6 0000/2007),

1. aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată;

2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou, în cazul în care intenţionează să modifice în mod 
substanţial această propunere sau să o înlocuiască cu un alt text;

3. încredin�ează Pre�edintelui sarcina de a transmite Consiliului �i Comisiei pozi�ia 
Parlamentului.

Text propus de Comisie Amendamentele Parlamentului

Amendamentul 1
Titlu

Propunere de

DECIZIE A PARLAMENTULUI 
EUROPEAN �I A CONSILIULUI

Propunere de

DECIZIE A PARLAMENTULUI 
EUROPEAN �I A CONSILIULUI

de stabilire a unui regim simplificat de 
control al persoanelor la frontierele 
externe, bazat pe recunoa�terea unilaterală 
de către Bulgaria, Republica Cehă, Cipru, 

de stabilire a unui regim simplificat de 
control al persoanelor la frontierele 
externe, bazat pe recunoa�terea unilaterală 
de către Bulgaria, Cipru şi România a 
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Letonia, Ungaria, Malta, Polonia,
România, Slovenia �i Slovacia a anumitor 
documente ca fiind echivalente ale vizelor 
lor na�ionale în scopul tranzitului pe 
teritoriul lor. 

anumitor documente ca fiind echivalente 
ale vizelor lor na�ionale în scopul 
tranzitului pe teritoriul lor 

Justificare

This Decision will be adopted after the Czech Republic, Latvia, Hungary, Malta, Poland, 
Slovenia and Slovakia have entered the Schengen area. Therefore, the general Schengen 
regime will be applicable to them.

Amendamentul 2
Considerentul 3

(3)Prin urmare, Bulgaria �i România au 
obliga�ia de a elibera vize na�ionale, 
pentru intrare sau tranzit pe teritoriul lor, 
resortisan�ilor �ărilor ter�e care de�in o 
viză uniformă, o viză de lungă �edere sau 
un permis de �edere eliberat de un stat 
membru care pune în aplicare în întregime 
acquis-ul Schengen ori un document 
similar eliberat de statele membre care nu 
pun încă în aplicare în întregime acquis-ul 
Schengen.

(3) Prin urmare, Bulgaria �i România au 
obliga�ia de a elibera vize na�ionale, 
pentru intrare sau tranzit pe teritoriul lor, 
resortisan�ilor �ărilor ter�e care de�in o 
viză uniformă, o viză de lungă �edere sau 
un permis de �edere eliberat de statul
membru care pune în aplicare în întregime 
acquis-ul Schengen ori un document 
similar eliberat de statele membre care nu 
pun încă în aplicare în întregime acquis-ul 
Schengen (Cipru).

Justificare

This procedure will only apply to Cyprus.

Amendamentul 3
Considerentul 4

(4) Titularii de documente eliberate de 
statele membre care pun în aplicare în 
întregime acquis-ul Schengen �i de 
documente similare eliberate de statele 
membre care nu pun încă în aplicare în 
întregime acquis-ul Schengen nu prezintă 
niciun risc pentru Bulgaria �i România, 
deoarece ace�tia au fost supu�i de către 
alte state membre la toate controalele 

(4) Titularii de documente eliberate de 
statele membre care pun în aplicare în 
întregime acquis-ul Schengen �i de 
documente similare eliberate de Cipru nu 
prezintă niciun risc pentru Bulgaria �i 
România, deoarece ace�tia au fost supu�i 
de către alte state membre la toate 
controalele necesare. Pentru a evita 
aplicarea unor sarcini administrative 
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necesare. Pentru a evita aplicarea unor 
sarcini administrative suplimentare 
nejustificate Bulgariei �i României, ar 
trebui ca normele comune introduse de 
Decizia nr. 895/2006/CE a Parlamentului 
European �i a Consiliului din 14 iunie 
2006 de stabilire a unui regim simplificat 
de control al persoanelor la frontierele 
externe, bazat pe recunoa�terea unilaterală 
de către Republica Cehă, Cipru, Estonia, 
Letonia, Lituania, Ungaria, Malta, Polonia, 
Slovenia �i Slovacia a anumitor 
documente ca fiind echivalente ale vizelor 
lor na�ionale în scopul tranzitului pe 
teritoriul lor să fie extinse la aceste �ări.

suplimentare nejustificate Bulgariei �i 
României, ar trebui ca norme similare 
normelor comune introduse de Decizia nr. 
895/2006/CE a Parlamentului European �i 
a Consiliului din 14 iunie 2006 de stabilire 
a unui regim simplificat de control al 
persoanelor la frontierele externe, bazat pe 
recunoa�terea unilaterală de către 
Republica Cehă, Cipru, Estonia, Letonia, 
Lituania, Ungaria, Malta, Polonia, Slovenia 
�i Slovacia a anumitor documente ca fiind 
echivalente ale vizelor lor na�ionale în 
scopul tranzitului pe teritoriul lor să fie 
introduse pentru aceste �ări.

Justificare

This Decision is not an extension of Decision No 895/2006/EC but a new Decision.

Amendamentul 4
Considerentul 5

(5) Noile norme comune ar trebui să 
autorizeze Bulgaria �i România să 
recunoască unilateral, ca fiind echivalente 
ale vizelor lor na�ionale, anumite 
documente eliberate de statele membre 
care pun în aplicare în întregime acquis-ul 
Schengen, documente similare eliberate de 
acestea �i documentele enumerate în 
anexa la Decizia nr. 895/2006/CE, eliberate 
de statele membre care au aderat la 
Uniunea Europeană în 2004 �i să 
instituie un regim simplificat de control al 
persoanelor la frontierele externe, bazat pe 
această echivalen�ă unilaterală.

(5) Noile norme comune ar trebui să 
autorizeze Bulgaria �i România să 
recunoască unilateral, ca fiind echivalente 
ale vizelor lor na�ionale, anumite 
documente eliberate de statele membre 
care pun în aplicare în întregime acquis-ul 
Schengen, documente similare eliberate de 
acestea �i documentele enumerate în 
anexa la Decizia nr. 895/2006/CE, eliberate 
de Cipru �i să instituie un regim 
simplificat de control al persoanelor la 
frontierele externe, bazat pe această 
echivalen�ă unilaterală.

Amendamentul 5
Considerentul 6

(6) Având în vedere că Republica Cehă, 
Cipru, Letonia, Ungaria, Malta, Polonia, 

(6) Noile norme comune ar trebui să 
permită Ciprului să recunoască vizele �i 
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Slovenia �i Slovacia au informat Comisia 
cu privire la decizia lor de a aplica 
regimul simplificat introdus de Decizia nr. 
895/2006/CE, noile norme comune ar 
trebui, de asemenea, să permită statelor 
membre să recunoască vizele �i permisele 
de �edere eliberate de Bulgaria �i 
România ca fiind echivalente ale vizelor 
lor na�ionale în scopul tranzitului pe 
teritoriul lor.

permisele de �edere eliberate de Bulgaria 
�i România ca fiind echivalente ale vizelor 
sale na�ionale în scopul tranzitului pe 
teritoriul său.

Justificare

See justification of Am 1.

Amendamentul 6
Considerentul 7

(7) Noul regim comun ar trebui să se aplice 
pe o perioadă de tranzi�ie, până la data 
care urmează a fi fixată printr-o decizie a 
Consiliului, astfel cum este prevăzut la 
articolul 3 alineatul (2) primul paragraf din 
Actul de aderare din 2003 �i la articolul 4 
alineatul (2) din Actul de aderare din 2005.

(7) Noul regim comun ar trebui să se aplice 
pe o perioadă de tranzi�ie, până la data 
care urmează a fi fixată printr-o decizie a 
Consiliului, astfel cum este prevăzut la 
articolul 3 alineatul (2) primul paragraf din 
Actul de aderare din 2003 �i la articolul 4 
alineatul (2) din Actul de aderare din 2005, 
sub rezerva unor eventuale dispozi�ii 
tranzitorii privind documentele eliberate 
înainte de această dată.

Amendamentul 7
Considerentul 8

(8) Recunoa�terea unui document ar trebui 
limitată la scopul tranzitului pe teritoriul 
Bulgariei, Republicii Cehe, Ciprului, 
Letoniei, Maltei, Poloniei, României, 
Slovaciei, Sloveniei �i Ungariei. 
Participarea la sistemul comun ar trebui să 
fie facultativă, fără să impună obliga�ii 
suplimentare statelor membre, definite de 
Actul de aderare din 2003 �i de Actul de 
aderare din 2005.

(8) Recunoa�terea unui document ar trebui 
limitată la scopul tranzitului pe teritoriul 
Bulgariei, Ciprului şi României. 
Participarea la sistemul comun ar trebui să 
fie facultativă, fără să impună obliga�ii 
suplimentare statelor membre, definite de 
Actul de aderare din 2003 �i de Actul de 
aderare din 2005.
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Justificare

See justification of Am 1 .

Amendamentul 8
Considerentul 9

(9) Normele comune ar trebui să se aplice 
vizelor uniforme de scurtă �edere, vizelor 
de lungă �edere �i permiselor de �edere 
eliberate de statele membre care pun în 
aplicare în întregime acquis-ul Schengen, 
documentelor similare eliberate de state 
membre care nu pun încă în aplicare în 
întregime acquis-ul Schengen, precum �i 
vizelor de scurtă �edere, vizelor de lungă 
�edere �i permiselor de �edere eliberate 
de Bulgaria �i România.

(9) Normele comune ar trebui să se aplice 
vizelor uniforme de scurtă �edere, vizelor 
de lungă �edere �i permiselor de �edere 
eliberate de statele membre care pun în 
aplicare în întregime acquis-ul Schengen 
(care includ, începând cu 21 decembrie 
2007, Republica Cehă, Estonia, Letonia, 
Lituania, Malta, Polonia, Slovenia, 
Slovacia şi Ungaria), documentelor 
similare eliberate de Cipru, precum �i 
vizelor de scurtă �edere, vizelor de lungă 
�edere �i permiselor de �edere eliberate 
de Bulgaria �i România.

Justificare

See justification of Am 1.

Amendamentul 9
Considerentul 10

(10) Condi�iile de intrare men�ionate la 
articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul 
(CE) nr. 562/2006 al Parlamentului 
European �i al Consiliului din 15 martie 
2006 de instituire a unui Cod Comunitar 
privind regimul de trecere a frontierelor de 
către persoane (Codul Frontierelor 
Schengen) trebuie îndeplinite, cu excep�ia 
condi�iei prevăzute la articolul 5 alineatul 
(1) litera (b) din regulamentul men�ionat 
anterior, în măsura în care prezenta decizie 
de extindere a normelor comune prevăzute 
de Decizia nr. 895/2006/CE stabile�te un 
regim de recunoa�tere unilaterală de către 
Bulgaria �i România a anumitor 

(10) Condi�iile de intrare men�ionate la 
articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul 
(CE) nr. 562/2006 al Parlamentului 
European �i al Consiliului din 15 martie 
2006 de instituire a unui Cod Comunitar 
privind regimul de trecere a frontierelor de 
către persoane (Codul Frontierelor 
Schengen) trebuie îndeplinite, cu excep�ia 
condi�iei prevăzute la articolul 5 alineatul 
(1) litera (b) din regulamentul men�ionat 
anterior, în măsura în care prezenta decizie 
de extindere a normelor comune prevăzute 
de Decizia nr. 895/2006/CE stabile�te un 
regim de recunoa�tere unilaterală de către 
Bulgaria �i România a anumitor 
documente eliberate de statele membre 



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

RO

documente eliberate de statele membre 
care pun în aplicare în întregime acquis-ul 
Schengen, documente similare eliberate de 
statele membre care nu pun în aplicare în 
întregime acquis-ul Schengen, precum �i 
a vizelor de scurtă sau lungă �edere �i a 
permiselor de �edere eliberate de Bulgaria 
sau România în scopul tranzitului �i, în 
plus, permite Republicii Cehe, Ciprului, 
Letoniei, Maltei, Poloniei, Slovaciei, 
Sloveniei �i Ungariei care aplică regimul 
simplificat introdus de Decizia nr. 
895/2006/CE, să recunoască documentele 
similare eliberate de Bulgaria �i 
România.

care pun în aplicare în întregime acquis-ul 
Schengen, documente similare eliberate de 
Cipru, precum �i de recunoaştere 
unilaterală de către Cipru a vizelor de 
scurtă sau lungă �edere �i a permiselor de 
�edere eliberate de Bulgaria sau România 
în scopul tranzitului.

Justificare

See justification of Am 1.

Amendamentul 10
Considerentul 11

(11) Deoarece obiectivul prezentei decizii, 
�i anume introducerea unui regim de 
recunoa�tere unilaterală care trebuie 
aplicat de statele membre care au aderat la 
Uniune în 2004 �i 2007, nu poate fi 
realizat în mod satisfăcător �i, prin 
urmare, date fiind importan�a �i efectele 
ac�iunii, poate să fie realizat mai bine la 
nivel comunitar, Comunitatea poate adopta 
măsuri, în conformitate cu principiul 
subsidiarită�ii, enun�at la articolul 5 din 
tratat. În conformitate cu principiul 
propor�ionalită�ii, enun�at în respectivul 
articol, prezenta decizie nu depă�e�te 
ceea ce este necesar pentru realizarea 
acestor obiective.

(11) Deoarece obiectivul prezentei decizii, 
�i anume introducerea unui regim de 
recunoa�tere unilaterală care trebuie 
aplicat de statele membre care au aderat la 
Uniune în 2007 şi de Cipru, nu poate fi 
realizat în mod satisfăcător �i, prin 
urmare, date fiind importan�a �i efectele 
ac�iunii, poate să fie realizat mai bine la 
nivel comunitar, Comunitatea poate adopta 
măsuri, în conformitate cu principiul 
subsidiarită�ii, enun�at la articolul 5 din 
tratat. În conformitate cu principiul 
propor�ionalită�ii, enun�at în respectivul 
articol, prezenta decizie nu depă�e�te 
ceea ce este necesar pentru realizarea 
acestor obiective.

Justificare

See justification of Am 1.

Amendamentul 11
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Articolul 1 prima liniu�ă

 Bulgaria �i România pot recunoa�te 
unilateral, ca fiind echivalente ale vizelor 
lor na�ionale în scopul tranzitului, 
documentele men�ionate la articolele 2 �i 
3, precum �i cele men�ionate la articolul 
4 eliberate de aceste două �ări pentru 
resortisan�ii �ărilor ter�e care intră sub 
inciden�a obligativită�ii vizei în temeiul 
Regulamentului (CE) nr. 539/2001.

 Bulgaria �i România pot recunoa�te 
unilateral, ca fiind echivalente ale vizelor 
lor na�ionale în scopul tranzitului, 
documentele men�ionate la articolele 2 �i 
3, precum �i cele men�ionate la articolul 
4 eliberate de aceste două �ări şi de Cipru 
pentru resortisan�ii �ărilor ter�e care 
intră sub inciden�a obligativită�ii vizei în 
temeiul Regulamentului (CE) nr. 539/2001.

Justificare

See justification of Am 1.

Amendamentul 12
Articolul 1 a doua liniu�ă

 Republica Cehă, Cipru, Letonia, 
Ungaria, Malta, Polonia, Slovenia �i 
Slovacia, care au informat Comisia cu 
privire la decizia de a aplica regimul 
simplificat introdus de Decizia nr. 
895/2006/CE, pot recunoa�te unilateral, 
ca fiind echivalente ale vizelor lor
na�ionale în scopul tranzitului, 
documentele men�ionate la articolul 4, 
eliberate de Bulgaria �i România 
resortisan�ilor �ărilor ter�e care intră sub 
inciden�a obligativită�ii vizei în temeiul 
Regulamentului (CE) nr. 539/2001.

 Cipru poate recunoa�te unilateral, ca 
fiind echivalente ale vizelor sale na�ionale 
în scopul tranzitului, documentele 
men�ionate la articolul 4, eliberate de 
Bulgaria �i România resortisan�ilor 
�ărilor ter�e care intră sub inciden�a 
obligativită�ii vizei în temeiul 
Regulamentului (CE) nr. 539/2001.

Justificare
See justification of Am 1.

Amendamentul 13
Articolul 1 alineatul (1a) (nou)

(1a.) Punerea în aplicare a prezentei 
decizii nu afectează controalele efectuate 
asupra persoanelor la frontierele externe,  
în conformitate cu articolele 5-13 �i 
articolele 18 �i 19 din Regulamentul 
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(CE) nr. 562/2006.

Justificare

The 2006 Decision made reference to the Schengen Borders Code and it is important to keep 
it in this Decision as well.

Amendamentul 14
Articolul 3 primul paragraf

În cazul în care Bulgaria �i România decid 
să aplice articolul 2, acestea pot, în plus, să 
recunoască vizele na�ionale de scurtă 
�edere, vizele de lungă �edere �i 
permisele de �edere eliberate de unul sau 
mai multe dintre statele membre care au 
aderat la Uniune în 2004 �i care nu pun 
încă în aplicare în întregime acquis-ul 
Schengen, ca fiind echivalente vizelor lor 
na�ionale în scopul tranzitului. 

În cazul în care Bulgaria �i România decid 
să aplice articolul 2, acestea pot, în plus, să 
recunoască vizele na�ionale de scurtă 
�edere, vizele de lungă �edere �i 
permisele de �edere eliberate de Cipru ca 
fiind echivalente vizelor lor na�ionale în 
scopul tranzitului. 

Justificare

See justification of Am 1.

Amendamentul 15
Articolul 3 al doilea paragraf

Documentele eliberate de state membre 
care nu pun încă în aplicare în întregime 
acquis-ul Schengen, care pot fi 
recunoscute, sunt enumerate în anexa la 
Decizia nr. 895/2006/CE. 

Documentele eliberate de Cipru care pot fi 
recunoscute, sunt enumerate în anexa la 
Decizia nr. 895/2006/CE. 

Justificare

See justification of Am 1.

Amendamentul 16
Articolul 4 primul paragraf

În plus, Bulgaria �i România pot, de În plus, Bulgaria �i România pot, de 
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asemenea, să recunoască vizele na�ionale 
de scurtă �edere, vizele de lungă �edere 
�i permisele de �edere pe care le 
eliberează, ca fiind echivalente vizelor lor 
na�ionale în scopul tranzitului. 

asemenea, să recunoască vizele na�ionale 
de scurtă �edere, vizele de lungă �edere 
�i permisele de �edere eliberate de 
celălalt stat, ca fiind echivalente vizelor lor 
na�ionale în scopul tranzitului. 

Justificare

This paragraph needs to be clarified.

Amendamentul 17
Articolul 4 paragraful (1a) (nou)

Cipru poate, de asemenea, să recunoască 
vizele na�ionale de scurtă �edere, vizele 
de lungă �edere �i permisele de �edere 
eliberate de Bulgaria �i România ca fiind 
echivalente vizelor sale na�ionale în 
scopul tranzitului.

Amendamentul 18
Articolul 5

Republica Cehă, Cipru, Letonia, Ungaria, 
Malta, Polonia, Slovenia şi Slovacia pot 
recunoaşte, de asemenea, în scopul 
tranzitului, documentele eliberate de 
Bulgaria şi România, enumerate în anexa 
la prezenta decizie. 

eliminat

Justificare

See justification of Am 1.

Amendamentul 19
Articolul 6 alineatul (1)

Bulgaria, Republica Cehă, Cipru, Letonia, 
Ungaria, Malta, Polonia, România, 
Slovenia �i Slovacia pot recunoa�te 
documente ca fiind echivalente vizelor lor 
na�ionale în scopul tranzitului numai în 

Bulgaria, Cipru şi România, pot 
recunoa�te documente ca fiind echivalente 
vizelor lor na�ionale în scopul tranzitului 
numai în cazul în care perioada în care 
resortisantul unei �ări ter�e tranzitează 
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cazul în care perioada în care resortisantul 
unei �ări ter�e tranzitează teritoriul lor nu 
depă�e�te cinci zile. 

teritoriul lor nu depă�e�te cinci zile. 

Justificare

See justification to Am 1.

Amendamentul 20
Articolul 7

Bulgaria, Republica Cehă, Cipru, Letonia, 
Ungaria, Malta, Polonia, România, 
Slovenia şi Slovacia informează Comisia 
cu privire la decizia de a aplica sau nu 
prezenta decizie, în termen de 10 zile 
lucrătoare de la data intrării acesteia în 
vigoare. Comisia publică în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene informa�ia 
comunicată de statele membre în cauză. 

Bulgaria, Cipru şi România informează 
Comisia cu privire la decizia de a aplica 
sau nu prezenta decizie, în termen de 10 
zile lucrătoare de la data intrării acesteia în 
vigoare. Comisia publică în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene informa�ia 
comunicată de statele membre în cauză. 

Justificare

See justification to Am 1.

Amendamentul 21
Articolul 8 al doilea paragraf

Aceasta se aplică până la data care 
urmează a fi stabilită de decizia
Consiliului, adoptată în temeiul articolului 
4 alineatul (2) din Actul de aderare din 
2005.

Aceasta se aplică Bulgariei, Ciprului şi 
României până la data stabilită de deciziile 
respective ale Consiliului, astfel cum este 
prevăzut la articolul 3 alineatul (2) primul 
paragraf din Actul de aderare din 2003 �i 
la articolul 4 alineatul (2) din Actul de 
aderare din 2005.

Pe timpul duratei de valabilitate, vizele 
naţionale de scurtă şedere eliberate 
înainte de data menţionată la primul 
paragraf sunt valabile în scopul 
tranzitului pe teritoriul unui stat membru 
timp de şase luni de la data menţionată la 
primul paragraf, adoptată pentru statul 
membru respectiv, în măsura în care 
acesta a informat Comisia, în 
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conformitate cu articolul 7. După această 
dată, condiţiile stabilite de prezenta 
decizie se aplică vizelor naţionale de 
scurtă şedere eliberate înainte de data 
respectivă.

Justificare

see justification to AM 1.
A transitional period was introduced in the Council Decision on the full application of the 
provisions of the Schengen acquis and should be as well introduced here for when Bulgaria, 
Cyprus or Romania will enter the Schengen area.

Amendamentul 22
Articolul 9

Prezenta decizie se adresează Bulgariei, 
Republicii Cehe, Ciprului, Letoniei, 
Maltei, Poloniei, României, Slovaciei, 
Sloveniei şi Ungariei.

Prezenta decizie se adresează Bulgariei, 
Ciprului �i României.

Justificare

See justification to Am 1.
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