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PR_COD_1am

Označenie postupov

* Konzultačný postup
väčšina odovzdaných hlasov

**I Postup spolupráce (prvé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov

**II Postup spolupráce (druhé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločnej pozície
väčšina všetkých  poslancov Parlamentu za zamietnutie alebo 
zmenu a doplnenie spoločnej pozície

*** Postup súhlasu
väčšina všetkých poslancov Parlamentu, okrem prípadov 
upravených článkami 105, 107, 161 a 300 Zmluvy o ES 
a článkom 7 Zmluvy o EÚ

***I Spolurozhodovací postup (prvé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov

***II Spolurozhodovací postup (druhé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločnej pozície
väčšina všetkých poslancov Parlamentu za zamietnutie alebo 
zmenu a doplnenie spoločnej pozície

***III Spolurozhodovací postup (tretie čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločného textu

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého Komisiou.)

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k legislatívnemu 
textu

V pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch Parlamentu je zmenený a 
doplnený text označený hrubou kurzívou. Štandardná kurzíva označuje 
príslušným oddeleniam tie časti legislatívneho textu, ku ktorým sa navrhuje 
oprava, čo pomáha pri príprave konečného znenia textu (napríklad zrejmé 
chyby alebo vynechaný text v konkrétnej jazykovej verzii). Navrhované 
opravy tohto typu musia byť odsúhlasené príslušnými oddeleniami. 
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zavádza 
zjednodušený režim kontroly osôb na vonkajších hraniciach založený na tom, že 
Bulharsko, Cyprus, Česká republika, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Poľsko, Rumunsko, 
Slovensko a Slovinsko na účely tranzitu cez ich územia jednostranne uznávajú niektoré 
doklady za rovnocenné s ich vnútroštátnymi vízami 
(KOM(2007)0508 – C6-0279/2007 – 2007/0185(COD))

(Spolurozhodovací postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2007)0508),

– so zreteľom na článok 251 ods. 2 a článok 62 ods. 2 Zmluvy o ES, v súlade s ktorými 
Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C6-0279/2007),

– so zreteľom na článok 51 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci a 
stanovisko Výbor pre zahraničné veci (A6-0000/2007),

1. schvaľuje zmenený a doplnený návrh Komisie;

2. žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj 
návrh, alebo ho nahradiť iným textom;

3. poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

Text predložený Komisiou Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 
Európskeho parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
Názov

Návrh
ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO 
PARLAMENTU A RADY

Návrh
ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO 
PARLAMENTU A RADY

ktorým sa zavádza zjednodušený režim 
kontroly osôb na vonkajších hraniciach 
založený na tom, že Bulharsko, Cyprus,
Česká republika, Lotyšsko, Maďarsko, 
Malta, Poľsko, Rumunsko, Slovensko a 

ktorým sa zavádza zjednodušený režim 
kontroly osôb na vonkajších hraniciach 
založený na tom, že Bulharsko, Cyprus a
Rumunsko na účely tranzitu cez ich územia 
jednostranne uznávajú niektoré doklady za 
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Slovinsko na účely tranzitu cez ich územia 
jednostranne uznávajú niektoré doklady za 
rovnocenné s ich vnútroštátnymi vízami 

rovnocenné s ich vnútroštátnymi vízami 

Odôvodnenie
Toto rozhodnutie bude prijaté po vstupe Českej republiky, Lotyšska, Maďarska, Malty, 
Poľska, Slovenska a Slovinska do schengenského priestoru. Preto sa na ne bude vzťahovať 
všeobecný schengenský režim.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
Odôvodnenie 3

(3) Od Bulharska a Rumunska sa preto 
vyžaduje, aby vydávali vnútroštátne víza 
na vstup alebo tranzit cez ich územie 
štátnym príslušníkom tretích krajín, ktorí 
sú držiteľmi jednotného víza, dlhodobého 
víza alebo povolenia na pobyt vydaného 
členským štátom, ktorý v plnom rozsahu 
vykonáva schengenské acquis, alebo 
podobného dokladu vydaného členskými 
štátmi, ktoré ešte v plnom rozsahu 
nevykonávajú schengenské acquis.

(3) Od Bulharska a Rumunska sa preto 
vyžaduje, aby vydávali vnútroštátne víza 
na vstup alebo tranzit cez ich územie 
štátnym príslušníkom tretích krajín, ktorí 
sú držiteľmi jednotného víza, dlhodobého 
víza alebo povolenia na pobyt vydaného 
členským štátom, ktorý v plnom rozsahu 
vykonáva schengenské acquis, alebo 
podobného dokladu vydaného členskými 
štátmi, ktoré ešte v plnom rozsahu 
nevykonávajú schengenské acquis 
(Cyprus).

Odôvodnenie

Tento postup sa bude uplatňovať iba na Cyprus.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
Odôvodnenie 4

(4) Držitelia dokladov vydaných členskými 
štátmi, ktoré v plnom rozsahu vykonávajú 
schengenské acquis alebo podobných 
dokladov vydaných členskými štátmi, 
ktoré ešte v plnom rozsahu nevykonávajú 
schengenské acquis, nepredstavujú pre 
Bulharsko a Rumunsko žiadne riziko, 
pretože boli inými členskými štátmi 
podrobení všetkým nevyhnutným 
kontrolám. V záujme toho, aby sa 
zabránilo ukladaniu neopodstatneného 
dodatočného administratívneho bremena na 
Bulharsko a Rumunsko, mali by sa na tieto 

(4) Držitelia dokladov vydaných členskými 
štátmi, ktoré v plnom rozsahu vykonávajú 
schengenské acquis alebo podobných 
dokladov vydaných Cyprom, 
nepredstavujú pre Bulharsko a Rumunsko 
žiadne riziko, pretože boli inými členskými 
štátmi podrobení všetkým nevyhnutným 
kontrolám. V záujme toho, aby sa 
zabránilo ukladaniu neopodstatneného 
dodatočného administratívneho bremena na 
Bulharsko a Rumunsko, by sa mali v týchto 
krajinách zaviesť pravidlá podobné
spoločným pravidlám zavedeným
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krajiny rozšíriť spoločné pravidlá
zavedené rozhodnutím Európskeho 
parlamentu a Rady č. 895/2006/ES zo 14. 
júna 2006, ktorým sa zavádza 
zjednodušený režim kontroly osôb na 
vonkajších hraniciach založený na tom, že 
Česká republika, Cyprus, Estónsko, 
Maďarsko, Lotyšsko, Litva, Malta, Poľsko, 
Slovensko a Slovinsko jednostranne
uznávajú na účely tranzitu cez ich územia 
niektoré doklady za rovnocenné ich 
vnútroštátnym vízam.

rozhodnutím Európskeho parlamentu 
a Rady č. 895/2006/ES zo 14. júna 2006, 
ktorým sa zavádza zjednodušený režim 
kontroly osôb na vonkajších hraniciach 
založený na tom, že Česká republika, 
Cyprus, Estónsko, Maďarsko, Lotyšsko, 
Litva, Malta, Poľsko, Slovensko 
a Slovinsko jednostranne uznávajú na 
účely tranzitu cez ich územia niektoré 
doklady za rovnocenné ich vnútroštátnym 
vízam.

Odôvodnenie

Toto rozhodnutie nie je rozšírením rozhodnutia č. 895/2006/ES, ale novým rozhodnutím.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
Odôvodnenie 5

(5) Nové spoločné pravidlá by mali povoliť 
Bulharsku a Rumunsku jednostranne 
uznávať niektoré doklady vydané 
členskými štátmi, ktoré v plnom rozsahu 
vykonávajú schengenské acquis, podobné 
nimi vydané doklady a doklady uvedené 
v prílohe k rozhodnutiu č. 895/2006/ES 
a vydané členskými štátmi, ktoré pristúpili 
k Európskej únii v roku 2004, za 
rovnocenné ich vnútroštátnym vízam, 
a ustanoviť zjednodušený režim kontrol 
osôb na vonkajších hraniciach založený na 
tejto jednostrannej rovnocennosti.

(5) Nové spoločné pravidlá by mali povoliť 
Bulharsku a Rumunsku jednostranne 
uznávať niektoré doklady vydané 
členskými štátmi, ktoré v plnom rozsahu 
vykonávajú schengenské acquis, podobné 
nimi vydané doklady a doklady uvedené 
v prílohe k rozhodnutiu č. 895/2006/ES 
a vydané Cyprom, za rovnocenné ich 
vnútroštátnym vízam, a ustanoviť 
zjednodušený režim kontrol osôb na 
vonkajších hraniciach založený na tejto 
jednostrannej rovnocennosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
Odôvodnenie 6

(6) Berúc do úvahy, že Cyprus, Česká 
republika, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, 
Poľsko, Slovensko a Slovinsko oznámili 
Komisii svoje rozhodnutie uplatňovať 
zjednodušený režim zavedený 
rozhodnutím č. 895/2006/ES, nové 
spoločné pravidlá by mali takisto týmto 
členským štátom povoliť uznávať víza 

(6) Nové spoločné pravidlá by mali takisto 
Cypru povoliť uznávať víza a povolenia na 
pobyt vydané Bulharskom a Rumunskom 
za rovnocenné jeho vnútroštátnym vízam 
na účely tranzitu cez jeho územie.
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a povolenia na pobyt vydané Bulharskom 
a Rumunskom za rovnocenné ich 
vnútroštátnym vízam na účely tranzitu cez 
ich územie.

Odôvodnenie

Pozri odôvodnenie k pozmeňujúcemu a doplňujúcemu návrhu č. 1.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
Odôvodnenie 7

(7) Nový spoločný režim by sa mal 
uplatňovať počas prechodného obdobia až 
do dátumu, ktorý má určiť rozhodnutie 
Rady, ako sa uvádza v prvom pododseku 
článku 3 ods. 2 Aktu o pristúpení z roku 
2003 a článku 4 ods. 2 Aktu o pristúpení 
z roku 2005.

(7) Nový spoločný režim by sa mal 
uplatňovať počas prechodného obdobia až 
do dátumu, ktorý má určiť rozhodnutie 
Rady, ako sa uvádza v prvom pododseku 
článku 3 ods. 2 Aktu o pristúpení z roku 
2003 a článku 4 ods. 2 Aktu o pristúpení 
z roku 2005, a mali by sa naň vzťahovať 
možné prechodné ustanovenia, pokiaľ ide 
o dokumenty vydané pred týmto dátumom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
Odôvodnenie 8

(8) Uznanie dokladu by malo byť 
obmedzené na účely tranzitu cez územie 
Bulharska, Cypru, Českej republiky, 
Lotyšska, Maďarska, Malty, Poľska, 
Rumunska, Slovenska a Slovinska. Účasť 
v spoločnom systéme by mala byť 
dobrovoľná bez uloženia dodatočných 
povinností členským štátom, ako to určuje 
Akt o pristúpení z roku 2003 a Akt 
o pristúpení z roku 2005.

(8) The recognition of a document should 
be limited to the purpose of transit through 
the territory of Bulgaria, Cyprus and 
Romania. Uznanie dokladu by malo byť 
obmedzené na účely tranzitu cez územie 
Bulharska, Cypru a Rumunska. Účasť v 
spoločnom systéme by mala byť 
dobrovoľná bez uloženia dodatočných 
povinností členským štátom, ako to určuje 
Akt o pristúpení z roku 2003 a Akt o 
pristúpení z roku 2005.

Odôvodnenie

Pozri odôvodnenie k pozmeňujúcemu a doplňujúcemu návrhu č. 1.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8
Odôvodnenie 9
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(9)Spoločné pravidlá by sa mali uplatňovať 
na krátkodobé jednotné víza, dlhodobé víza 
a povolenia na pobyt vydané členskými 
štátmi, ktoré v plnom rozsahu vykonávajú 
schengenské acquis, na podobné doklady 
vydané členskými štátmi, ktoré ešte 
v plnom rozsahu nevykonávajú 
schengenské acquis, ako aj na krátkodobé 
víza, dlhodobé víza a povolenia na pobyt 
vydané Bulharskom a Rumunskom.

(9) Spoločné pravidlá by sa mali 
uplatňovať na krátkodobé jednotné víza, 
dlhodobé víza a povolenia na pobyt vydané 
členskými štátmi, ktoré v plnom rozsahu 
vykonávajú schengenské acquis (medzi 
ktoré patria od 21. decembra 2007 Česká 
republika, Estónsko, Maďarsko, 
Lotyšsko, Litva, Malta, Poľsko, Slovensko 
a Slovinsko), na podobné doklady vydané 
Cyprom, ako aj na krátkodobé víza, 
dlhodobé víza a povolenia na pobyt vydané 
Bulharskom a Rumunskom.

Odôvodnenie
Pozri odôvodnenie k pozmeňujúcemu a doplňujúcemu návrhu č. 1.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9
Odôvodnenie 10

(10) Podmienky vstupu stanovené v článku 
5 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu 
a Rady (ES) č. 562/2006 z 15. marca 2006, 
ktorým sa ustanovuje kódex Spoločenstva 
o pravidlách upravujúcich pohyb osôb cez 
hranice (Kódex schengenských hraníc) 
musia byť splnené, okrem podmienky 
stanovenej v článku 5 ods. 1 písm. b) 
uvedeného nariadenia, ak toto rozhodnutie 
rozširujúce spoločné pravidlá ustanovené 
v rozhodnutí č. 895/2006/ES zavádza 
režim, na základe ktorého Bulharsko 
a Rumunsko jednostranne uznávajú 
niektoré doklady vydané členskými štátmi, 
ktoré v plnom rozsahu vykonávajú 
schengenské acquis, podobné doklady 
vydané členskými štátmi, ktoré ešte 
v plnom rozsahu nevykonávajú 
schengenské acquis, ako aj krátkodobé 
víza, dlhodobé víza a povolenia na pobyt 
vydané Bulharskom a Rumunskom na 
účely tranzitu a, okrem toho, umožňuje 
Cypru, Českej republike, Lotyšsku, 
Maďarsku, Malte, Poľsku, Slovensku 
a Slovinsku, ktoré uplatňujú 
zjednodušený režim zavedený 

(10) Podmienky vstupu stanovené v článku 
5 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu 
a Rady (ES) č. 562/2006 z 15. marca 2006, 
ktorým sa ustanovuje kódex Spoločenstva 
o pravidlách upravujúcich pohyb osôb cez 
hranice (Kódex schengenských hraníc) 
musia byť splnené, okrem podmienky 
stanovenej v článku 5 ods. 1 písm. b) 
uvedeného nariadenia, ak toto rozhodnutie 
rozširujúce spoločné pravidlá ustanovené 
v rozhodnutí č. 895/2006/ES zavádza 
režim, na základe ktorého Bulharsko 
a Rumunsko jednostranne uznávajú 
niektoré doklady vydané členskými štátmi, 
ktoré v plnom rozsahu vykonávajú 
schengenské acquis, podobné doklady 
vydané Cyprom, a na základe ktorého aj
Cyprus  jednostranne uznáva krátkodobé 
víza, dlhodobé víza a povolenia na pobyt 
vydané Bulharskom a Rumunskom na 
účely tranzitu.
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rozhodnutím č. 895/2006/ES, uznávať 
podobné doklady vydané Bulharskom 
a Rumunskom.

Odôvodnenie

Pozri odôvodnenie k pozmeňujúcemu a doplňujúcemu návrhu č. 1.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10
Odôvodnenie 11

(11) Keďže cieľ tohto rozhodnutia, a to 
zavedenie režimu jednostranného 
uznávania, ktorý majú uplatňovať členské 
štáty, ktoré pristúpili k Únii v rokoch 2004
a 2007, nemožno uspokojivo dosiahnuť na 
úrovni členských štátov, a z dôvodov jeho 
rozsahu a dôsledkov ho možno lepšie 
dosiahnuť na úrovni Spoločenstva, môže 
Spoločenstvo prijať opatrenia v súlade so 
zásadou subsidiarity podľa článku 5 
zmluvy. V súlade so zásadou 
proporcionality podľa uvedeného článku 
toto rozhodnutie neprekračuje rámec 
nevyhnutný na dosiahnutie tohto cieľa.

(11) Keďže cieľ tohto rozhodnutia, a to 
zavedenie režimu jednostranného 
uznávania, ktorý majú uplatňovať členské 
štáty, ktoré pristúpili k Únii v roku 2007, a 
Cyprus nemožno uspokojivo dosiahnuť na 
úrovni členských štátov, a z dôvodov jeho 
rozsahu a dôsledkov ho možno lepšie 
dosiahnuť na úrovni Spoločenstva, môže 
Spoločenstvo prijať opatrenia v súlade so 
zásadou subsidiarity podľa článku 5 
zmluvy. V súlade so zásadou 
proporcionality podľa uvedeného článku 
toto rozhodnutie neprekračuje rámec 
nevyhnutný na dosiahnutie tohto cieľa.

Odôvodnenie

Pozri odôvodnenie k pozmeňujúcemu a doplňujúcemu návrhu č. 1.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11
Článok 1 zarážka 1

 môže Bulharsko a Rumunsko na 
účely tranzitu jednostranne uznávať 
doklady uvedené v článkoch 2 a 3, ako aj 
doklady uvedené v článku 4 vydané týmito 
dvomi krajinami štátnym príslušníkom 
tretích krajín, ktorí podliehajú vízovej 
povinnosti podľa nariadenia (ES) č. 
539/2001, za rovnocenné ich 
vnútroštátnym vízam,

 môže Bulharsko a Rumunsko na 
účely tranzitu jednostranne uznávať 
doklady uvedené v článkoch 2 a 3, ako aj 
doklady uvedené v článku 4 vydané týmito 
dvomi krajinami a Cyprom štátnym 
príslušníkom tretích krajín, ktorí podliehajú 
vízovej povinnosti podľa nariadenia (ES) č. 
539/2001, za rovnocenné ich 
vnútroštátnym vízam,
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Odôvodnenie

Pozri odôvodnenie k pozmeňujúcemu a doplňujúcemu návrhu č. 1.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12
Článok 1 zarážka 2

 Cyprus, Česká republika, Lotyšsko, 
Maďarsko, Malta, Poľsko, Slovensko 
a Slovinsko, ktoré oznámili Komisii svoje 
rozhodnutie uplatňovať zjednodušený 
režim zavedený rozhodnutím č. 
895/2006/ES, môžu na účely tranzitu 
jednostranne uznávať doklady uvedené 
v článku 4 vydané Bulharskom 
a Rumunskom štátnym príslušníkom 
tretích krajín, ktorí podliehajú vízovej 
povinnosti podľa nariadenia (ES) č. 
539/2001, za rovnocenné ich
vnútroštátnym vízam.

 Cyprus môže na účely tranzitu 
jednostranne uznávať doklady uvedené 
v článkoch 2 a 3, ako aj doklady uvedené v 
článku 4 vydané Bulharskom a 
Rumunskom štátnym príslušníkom tretích 
krajín, ktorí podliehajú vízovej povinnosti 
podľa nariadenia (ES) č. 539/2001, za 
rovnocenné jeho vnútroštátnym vízam,

Odôvodnenie
Pozri odôvodnenie k pozmeňujúcemu a doplňujúcemu návrhu č. 1.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13
Článok 1 odsek 1a (nový) 1

1a. Vykonávanie tohto rozhodnutia nemá 
vplyv na kontroly osôb, ktoré sa 
uskutočňujú na vonkajších hraniciach 
v súlade s článkami 5 až 13 a 18 až 19 
nariadenia (ES) č. 562/2006.

Odôvodnenie
V rozhodnutí z roku 2006 bol odkaz na Kódex schengenských hraníc, preto je dôležité 
ponechať ho aj v tomto rozhodnutí.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14
Článok 3 odsek 1

Ak sa Bulharsko a Rumunsko rozhodnú 
uplatňovať článok 2, môžu okrem toho 
uznávať na účely tranzitu vnútroštátne 

Ak sa Bulharsko a Rumunsko rozhodnú 
uplatňovať článok 2, môžu okrem toho 
uznávať na účely tranzitu vnútroštátne 
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krátkodobé víza, dlhodobé víza a povolenia 
na pobyt vydané jedným alebo viacerými 
inými členskými štátmi, ktoré pristúpili 
k Únii v roku 2004 a ešte v plnom rozsahu 
nevykonávajú schengenské acquis, za 
rovnocenné svojim vnútroštátnym vízam. 

krátkodobé víza, dlhodobé víza a povolenia 
na pobyt vydané Cyprom za rovnocenné 
svojim vnútroštátnym vízam. 

Odôvodnenie

Pozri odôvodnenie k pozmeňujúcemu a doplňujúcemu návrhu č. 1.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15
Článok 3 odsek 2

Doklady vydané členskými štátmi ešte 
v plnom rozsahu nevykonávajúcimi 
schengenské acquis, ktoré sa môžu 
uznávať, sú uvedené v prílohe 
k rozhodnutiu č. 895/2006/ES. 

Doklady vydané Cyprom, ktoré sa môžu 
uznávať, sú uvedené v prílohe 
k rozhodnutiu č. 895/2006/ES. 

Odôvodnenie

Pozri odôvodnenie k pozmeňujúcemu a doplňujúcemu návrhu č. 1.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16
Článok 4 odsek 1

Bulharsko a Rumunsko môžu okrem toho 
uznávať na účely tranzitu aj vnútroštátne 
krátkodobé víza, dlhodobé víza a povolenia 
na pobyt, ktoré vydali, za rovnocenné ich 
vnútroštátnym vízam. 

Bulharsko a Rumunsko môžu okrem toho 
vzájomne uznávať na účely tranzitu aj 
vnútroštátne krátkodobé víza, dlhodobé 
víza a povolenia na pobyt za rovnocenné 
ich vnútroštátnym vízam. 

Odôvodnenie

Tento odsek je potrebné objasniť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17
Článok 4 odsek 1a (nový)

Cyprus tiež môže uznávať na účely 
tranzitu aj vnútroštátne krátkodobé víza, 
dlhodobé víza a povolenia na pobyt, ktoré 
vydali Bulharsko a Rumunsko, za 
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rovnocenné ich vnútroštátnym vízam.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18
Článok 5

Cyprus, Česká republika, Lotyšsko, 
Maďarsko, Malta, Poľsko, Slovensko 
a Slovinsko môžu uznávať na účely 
tranzitu aj bulharské a rumunské doklady 
uvedené v prílohe k tomuto rozhodnutiu. 

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Pozri odôvodnenie k pozmeňujúcemu a doplňujúcemu návrhu č. 1.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19
Článok 6 odsek 1

Bulharsko, Cyprus, Česká republika, 
Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Poľsko, 
Rumunsko, Slovensko a Slovinsko môžu 
na účely tranzitu uznávať doklady za 
rovnocenné ich vnútroštátnym vízam len 
v prípade, že tranzit štátneho príslušníka 
tretej krajiny cez ich územie nie je dlhší 
ako päť dní. 

Bulharsko, Cyprus, a Rumunsko môžu na 
účely tranzitu uznávať doklady za 
rovnocenné ich vnútroštátnym vízam len 
v prípade, že tranzit štátneho príslušníka
tretej krajiny cez ich územie nie je dlhší 
ako päť dní. 

Odôvodnenie

Pozri odôvodnenie k pozmeňujúcemu a doplňujúcemu návrhu 1.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20
Článok 7

Bulharsko, Cyprus, Česká republika, 
Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Poľsko,
Rumunsko, Slovensko a Slovinsko
oznámia Komisii do 10 pracovných dní od 
nadobudnutia účinnosti tohto rozhodnutia, 
či sa rozhodli uplatňovať toto rozhodnutie. 
Komisia uverejní informácie, ktoré im
oznámili tieto členské štáty, v Úradnom 
vestníku Európskej komisie. 

Bulharsko, Cyprus a Rumunsko oznámia 
Komisii do 10 pracovných dní od 
nadobudnutia účinnosti tohto rozhodnutia, 
či sa rozhodli uplatňovať toto rozhodnutie. 
Komisia uverejní informácie, ktoré im 
oznámili tieto členské štáty, v Úradnom 
vestníku Európskej komisie. 
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Odôvodnenie

Pozri odôvodnenie k pozmeňujúcemu a doplňujúcemu návrhu č. 1.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21
Článok 8 odsek 2

Uplatňuje sa do dátumu, ktorý stanoví
rozhodnutie Rady prijaté podľa článku 4 
ods. 2 Aktu o pristúpení z roku 2005.

Uplatňuje sa na Bulharsko, Cyprus a 
Rumunsko do dátumu, ktorý sa stanoví v 
príslušných rozhodnutiach Rady, ako je 
uvedené v prvom pododseku článku 3 ods. 
2 Aktu o pristúpení z roku 2003 a v článku 
4 ods. 2 Aktu o pristúpení z roku 2005.

Vnútroštátne krátkodobé víza vydané pred 
dátumom v odseku 1 sú počas ich obdobia 
platnosti platné na účely tranzitu cez 
územie členského štátu do posledného dňa 
obdobia šiestich mesiacov od dátumu 
uvedeného v odseku 1 prijatého pre 
príslušný členský štát, pokiaľ členský štát 
upovedomil Komisiu v súlade s článkom 
7. Podmienky stanovené v tomto 
rozhodnutí sa po tomto dátume uplatňujú 
na vnútroštátne krátkodobé víza vydané 
pred uvedeným dátumom.

Odôvodnenie
Pozri odôvodnenie k pozmeňujúcemu a doplňujúcemu návrhu č. 1. 
V rozhodnutí Rady o plnom uplatňovaní ustanovení schengenského acquis sa zaviedlo 
prechodné obdobie a malo by sa zaviesť aj tu pre prípad pristúpenia Bulharska, Cypru a 
Rumunska do schengenského priestoru.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22
Článok 9

Toto rozhodnutie je určené Bulharsku, 
Cypru, Českej republike, Lotyšsku, 
Maďarsku, Malte, Poľsku, Rumunsku, 
Slovensku a Slovinsku.

Toto rozhodnutie je určené Bulharsku, 
Cypru a Rumunsku.

Odôvodnenie

Pozri odôvodnenie k pozmeňujúcemu a doplňujúcemu návrhu č. 1.
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