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PR_COD_1am

Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
večina oddanih glasov

**I Postopek sodelovanja (prva obravnava)
večina oddanih glasov

**II Postopek sodelovanja (druga obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega stališča
absolutna večina poslancev Parlamenta za zavrnitev ali 
spremembo skupnega stališča

*** Postopek privolitve
absolutna večina poslancev Parlamenta, razen v primerih, 
navedenih v členih 105, 107, 161 in 300 Pogodbe ES in členu 7 
Pogodbe EU

***I Postopek soodločanja (prva obravnava)
večina oddanih glasov

***II Postopek soodločanja (druga obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega stališča
absolutna večina poslancev Parlamenta za zavrnitev ali 
spremembo skupnega stališča

***III Postopek soodločanja (tretja obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega besedila

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki jo predlaga Komisija.)

Spremembe zakonodajnega besedila

Pri spremembah, ki jih predlaga Parlament, je spremenjeno besedilo 
označeno s krepkim poševnim tiskom. Besedilo, zapisano v navadnem 
poševnem tisku, označuje tehničnim službam namenjeni del zakonodajnega 
besedila s predlaganimi popravki, ki se upoštevajo pri pripravi končnega 
besedila (na primer, očitne napake ali izpustitve v zadevni jezikovni 
različici). O teh popravkih odločajo pristojne tehnične službe. 
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu Odločbe Evropskega parlamenta in Sveta o uvedbi poenostavljenega režima 
kontrole oseb na zunanjih mejah na podlagi enostranskega priznanja določenih listin s 
strani Bolgarije, Češke, Cipra, Madžarske, Latvije, Malte, Poljske, Romunije, Slovaške 
in Slovenije kot enakovrednih njihovim nacionalnim vizumom za namene tranzita prek 
njihovih ozemelj 
(KOM(2007)0508 – C6-0279/2007 – 2007/0185(COD))

(Postopek soodločanja: prva obravnava)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (KOM(2007)0508),

– ob upoštevanju člena 251(2) in člena 62(2) Pogodbe ES, na podlagi katerih je Komisija 
Parlamentu podala predlog (C6-0279/2007),

– ob upoštevanju člena 51 svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje 
zadeve in mnenja Odbora za zunanje zadeve (A6-0000/2007),

1. odobri predlog Komisije, kakor je bil spremenjen;

2. poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog 
bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlogi sprememb Parlamenta

Predlog spremembe 1
Naslov

Predlog

ODLOČBA EVROPSKEGA 
PARLAMENTA IN SVETA

Predlog

ODLOČBA EVROPSKEGA 
PARLAMENTA IN SVETA

o uvedbi poenostavljenega režima kontrole 
oseb na zunanjih mejah na podlagi 
enostranskega priznanja določenih listin s 
strani Bolgarije, Češke, Cipra, Madžarske, 
Latvije, Malte, Poljske, Romunije, 
Slovenije in Slovaške kot enakovrednih 
njihovim nacionalnim vizumom za namene 

o uvedbi poenostavljenega režima kontrole 
oseb na zunanjih mejah na podlagi 
enostranskega priznanja določenih listin s 
strani Bolgarije, Cipra in Romunije kot 
enakovrednih njihovim nacionalnim 
vizumom za namene tranzita prek njihovih 
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tranzita prek njihovih ozemelj ozemelj 

Obrazložitev

Odločba bo sprejeta že po tem, ko bodo Češka, Madžarska, Latvija, Malta, Poljska, Slovenija 
in Slovaška vstopile v schengensko območje. To pomeni, da se bo za njih uporabljal splošni 
schengenski režim.

Predlog spremembe 2
Uvodna izjava 3

(3) Od Bolgarije in Romunije se torej 
zahteva, da za vstop ali tranzit preko 
njunega ozemlja izdata nacionalne vizume 
državljanom tretjih držav, ki imajo enoten 
vizum ali vizum za daljše bivanje ali 
dovoljenje za prebivanje, izdan s strani 
države članice, ki polno izvaja schengenski 
pravni red, ali podobno listino, izdano s 
strani držav članic, ki schengenskega 
pravnega reda še ne izvajajo v celoti.

(3) Od Bolgarije in Romunije se torej 
zahteva, da za vstop ali tranzit preko 
njunega ozemlja izdata nacionalne vizume 
državljanom tretjih držav, ki imajo enoten 
vizum ali vizum za daljše bivanje ali 
dovoljenje za prebivanje, izdan s strani 
države članice, ki polno izvaja schengenski 
pravni red, ali podobno listino, izdano s 
strani držav članic, ki schengenskega 
pravnega reda še ne izvajajo v celoti 
(Ciper).

Obrazložitev

Postopek se bo uporabljal le za Ciper.

Predlog spremembe 3
Uvodna izjava 4

(4) Imetniki listin, ki so jih izdale države 
članice, ki v celoti izvajajo schengenski 
pravni red, in podobnih listin, ki so jih 
izdale države članice, ki še ne izvajajo
schengenskega pravnega reda v celoti, ne 
pomenijo tveganja za Bolgarijo in 
Romunijo, saj so bili podvrženi vsem 
potrebnim kontrolam v drugih državah 
članicah. Da bi se izognili neupravičenim 
dodatnim upravnim obremenitvam za 
Bolgarijo in Romunijo, je treba skupna 
pravila, uvedena z Odločbo št. 895/2006 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. 

(4) Imetniki listin, ki so jih izdale države 
članice, ki v celoti izvajajo schengenski 
pravni red, in podobnih listin, ki jih je izdal 
Ciper, ne pomenijo tveganja za Bolgarijo 
in Romunijo, saj so bili podvrženi vsem 
potrebnim kontrolam v drugih državah 
članicah. Da bi se izognili neupravičenim 
dodatnim upravnim obremenitvam za 
Bolgarijo in Romunijo, je treba pravila, ki 
so podobna skupnim pravilom, uvedenim
z Odločbo št. 895/2006 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2006 o 
uvedbi poenostavljenega režima kontrole 
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junija 2006 o uvedbi poenostavljenega 
režima kontrole oseb na zunanjih mejah na 
podlagi enostranskega priznanja določenih 
listin s strani Češke, Estonije, Cipra, 
Latvije, Litve, Madžarske, Malte, Poljske, 
Slovenije in Slovaške kot enakovrednih 
njihovim nacionalnim vizumom za namene 
tranzita prek njihovih ozemelj, razširiti na
ti državi.

oseb na zunanjih mejah na podlagi 
enostranskega priznanja določenih listin s 
strani Češke, Estonije, Cipra, Latvije, 
Litve, Madžarske, Malte, Poljske, 
Slovenije in Slovaške kot enakovrednih 
njihovim nacionalnim vizumom za namene 
tranzita prek njihovih ozemelj, uvesti tudi 
za ti državi.

Obrazložitev

Odločba ni zgolj razširitev odločbe št. 895/2006/ES, pač pa nova odločba.

Predlog spremembe 4
Uvodna izjava 5

(5) Nova skupna pravila morajo Bolgariji 
in Romuniji omogočiti, da enostransko 
priznata določene listine, ki so jih izdale 
države članice, ki v celoti izvajajo 
schengenski pravni red, podobne listine, ki 
so jih izdale te države članice, ter listine, 
naštete v prilogi k Odločbi št. 
895/2006/ES, izdane s strani držav članic, 
ki so pristopile k Evropski uniji leta 2004, 
kot enakovredne svojim nacionalnim 
vizumom in da se vzpostavi poenostavljen 
režim kontrol oseb na zunanjih mejah, ki 
bo temeljil na tej enostranski 
enakovrednosti.

(5) Nova skupna pravila morajo Bolgariji 
in Romuniji omogočiti, da enostransko 
priznata določene listine, ki so jih izdale 
države članice, ki v celoti izvajajo 
schengenski pravni red, podobne listine, ki 
so jih izdale te države članice, ter listine, 
naštete v prilogi k Odločbi št. 
895/2006/ES, izdane s strani Cipra, kot 
enakovredne svojim nacionalnim vizumom 
in da se vzpostavi poenostavljen režim 
kontrol oseb na zunanjih mejah, ki bo 
temeljil na tej enostranski enakovrednosti.

Predlog spremembe 5
Uvodna izjava 6

(6) Glede na to, da so Češka, Ciper, 
Madžarska, Latvija, Malta, Poljska, 
Slovenija in Slovaška obvestile Komisijo o 
svoji odločitvi, da bodo uporabile 
poenostavljeni režim, ki ga uvaja Odločba 
št. 895/2006/ES, morajo nova skupna 
pravila tem državam članicam omogočiti 
tudi priznanje vizumov in dovoljenj za 

(6) Nova skupna pravila morajo Cipru
omogočiti tudi priznanje vizumov in 
dovoljenj za prebivanje, ki sta jih izdali 
Bolgarija in Romunija, kot enakovrednih 
njegovim nacionalnim vizumom za namen 
tranzita preko njegovega ozemlja
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prebivanje, ki sta jih izdali Bolgarija in 
Romunija, kot enakovrednih njihovim
nacionalnim vizumom za namen tranzita 
preko njihovega ozemlja.

Obrazložitev

Glej obrazložitev predloga spremembe 1.

Predlog spremembe 6
Uvodna izjava 7

(7) Nova skupna pravila se morajo 
uporabljati za prehodno obdobje, do 
datuma, ki bo določen v sklepu Sveta, kot 
je navedeno v prvem pododstavku člena 
3(2) Akta o pristopu iz leta 2003 in členu 
4(2) Akta o pristopu iz leta 2005.

(7) Nova skupna pravila se morajo 
uporabljati za prehodno obdobje, do 
datuma, ki bo določen v sklepu Sveta, kot 
je navedeno v prvem pododstavku člena 
3(2) Akta o pristopu iz leta 2003 in členu 
4(2) Akta o pristopu iz leta 2005, z 
možnostjo prehodnih določb glede na 
listine, izdane pred tem datumom.

Predlog spremembe 7
Uvodna izjava 8

(8) Priznanje listine mora biti omejeno na 
namen tranzita preko ozemelj Bolgarije, 
Češke, Cipra, Madžarske, Latvije, Malte, 
Poljske, Romunije, Slovenije in Slovaške. 
Sodelovanje v skupnem sistemu mora biti 
neobvezno, brez nalaganja dodatnih 
obveznosti za nove države članice, kakor je 
opredeljeno v Aktu o pristopu iz leta 2003 
in Aktu o pristopu iz leta 2005.

(8) Priznanje listine mora biti omejeno na 
namen tranzita preko ozemelj Bolgarije, 
Cipra in Romunije. Sodelovanje v 
skupnem sistemu mora biti neobvezno, 
brez nalaganja dodatnih obveznosti za nove 
države članice, kakor je opredeljeno v Aktu 
o pristopu iz leta 2003 in Aktu o pristopu iz 
leta 2005.

Obrazložitev

Glej obrazložitev predloga spremembe 1.

Predlog spremembe 8
Uvodna izjava 9

(9) Skupna pravila se morajo nanašati na (9) Skupna pravila se morajo nanašati na 
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enotne vizume za kratkoročno bivanje, 
vizume za daljše bivanje in dovoljenja za 
prebivanje, ki jih izdajo države članice, ki 
v celoti izvajajo schengenski pravni red, 
podobne listine, ki jih izdajo države 
članice, ki schengenskega pravnega reda 
še ne izvajajo v celoti, kakor tudi na 
vizume za kratkoročno bivanje, vizume za 
daljše bivanje in dovoljenja za prebivanje, 
ki jih izdata Bolgarija in Romunija.

enotne vizume za kratkoročno bivanje, 
vizume za daljše bivanje in dovoljenja za 
prebivanje, ki jih izdajo države članice, ki 
v celoti izvajajo schengenski pravni red (od 
21. decembra 2007 so to tudi Češka, 
Estonija, Madžarska, Latvija, Litva, 
Malta, Poljska, Slovenija in Slovaška), 
podobne listine, ki jih izda Ciper, kakor 
tudi na vizume za kratkoročno bivanje, 
vizume za daljše bivanje in dovoljenja za 
prebivanje, ki jih izdata Bolgarija in 
Romunija.

Obrazložitev

Glej obrazložitev predloga spremembe 1.

Predlog spremembe 9
Uvodna izjava 10

(10) Pogoji za vstop, določeni v členu 5(1) 
Uredbe (ES) št. 562/2006 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2006 
o pravilih, ki urejajo gibanje oseb prek 
meja (Zakonik o schengenskih mejah), 
morajo biti izpolnjeni z izjemo pogoja, 
določenega v členu 5(1)(b) te uredbe, 
dokler ta odločba, ki razširja skupna 
pravila iz Odločbe št. 895/2006/ES, ne 
vzpostavi režima za enostransko priznanje 
določenih listin, ki so jih izdale države 
članice, ki v celoti izvajajo schengenski 
pravni red, s strani Bolgarije in Romunije, 
kakor tudi vizume za kratkoročno bivanje, 
vizume za daljše bivanje in dovoljenja za 
prebivanje, ki sta jih izdali Bolgarija in 
Romunija za namen tranzita, poleg tega pa 
omogoča Češki, Cipru, Madžarski, Latviji, 
Malti, Poljski, Sloveniji in Slovaški, ki 
uporabljajo poenostavljeni režim, uveden 
z Odločbo št. 895/2006/ES, da priznajo 
podobne listine, ki sta jih izdali Bolgarija 
in Romunija.

(10) Pogoji za vstop, določeni v členu 5(1) 
Uredbe (ES) št. 562/2006 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2006 
o pravilih, ki urejajo gibanje oseb prek 
meja (Zakonik o schengenskih mejah), 
morajo biti izpolnjeni z izjemo pogoja, 
določenega v členu 5(1)(b) te uredbe, 
dokler ta odločba, ki razširja skupna 
pravila iz Odločbe št. 895/2006/ES, ne 
vzpostavi režima za enostransko priznanje 
s strani Bolgarije in Romunije določenih 
listin, ki so jih izdale države članice, ki v 
celoti izvajajo schengenski pravni red, 
podobnih listin, ki jih izda Ciper, kakor 
tudi vizume za kratkoročno bivanje, 
vizume za daljše bivanje in dovoljenja za 
prebivanje, ki sta jih izdali Bolgarija in 
Romunija za namen tranzita.
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Obrazložitev

Glej obrazložitev predloga spremembe 1.

Predlog spremembe 10
Uvodna izjava 11

(11) Ker države članice ne morejo 
zadovoljivo doseči cilja te odločbe, in sicer 
uvedbe režima enostranskega priznanja, ki 
bi ga uporabljale nove države članice, ki 
so se pridružile Uniji leta 2004 in 2007, in 
bi se ta cilj zaradi obsega in učinkov 
ukrepa lažje dosegel na ravni Skupnosti, 
lahko Skupnost sprejme ukrepe v skladu z 
načelom subsidiarnosti, kakor je navedeno 
v členu 5 Pogodbe. V skladu z načelom 
sorazmernosti iz istega člena ta odločba ne 
presega tega, kar je potrebno za uresničitev 
tega cilja.

(11) Ker države članice ne morejo 
zadovoljivo doseči cilja te odločbe, in sicer 
uvedbe režima enostranskega priznanja, ki 
bi ga uporabljali novi državi članici, ki sta 
se pridružili Uniji leta 2007, in Ciper, in bi 
se ta cilj zaradi obsega in učinkov ukrepa 
lažje dosegel na ravni Skupnosti, lahko 
Skupnost sprejme ukrepe v skladu z 
načelom subsidiarnosti, kakor je navedeno 
v členu 5 Pogodbe. V skladu z načelom 
sorazmernosti iz istega člena ta odločba ne 
presega tega, kar je potrebno za uresničitev 
tega cilja.

Obrazložitev

Glej obrazložitev predloga spremembe 1.

Predlog spremembe 11
Člen 1, alinea 1

 lahko Bolgarija in Romunija 
enostransko priznata listine iz členov 2 in 3 
in tudi tiste iz člena 4, ki jih izdata ti dve 
državi državljanom tretjih držav, ki morajo 
imeti vizum v skladu z Uredbo (ES) št. 
539/2001, kot enakovredne svojim 
nacionalnim vizumom za namen tranzita.

 lahko Bolgarija in Romunija 
enostransko priznata listine iz členov 2 in 3 
in tudi tiste iz člena 4, ki jih izdata ti dve 
državi in Ciper državljanom tretjih držav, 
ki morajo imeti vizum v skladu z Uredbo 
(ES) št. 539/2001, kot enakovredne svojim 
nacionalnim vizumom za namen tranzita.

Obrazložitev

Glej obrazložitev predloga spremembe 1.

Predlog spremembe 12
Člen 1, alinea 2

 lahko Češka, Ciper, Madžarska,  lahko Ciper enostransko prizna listine iz 
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Latvija, Malta, Poljska, Slovenija in 
Slovaška, ki so obvestile Komisijo o svoji 
odločitvi, da bodo uporabljale 
poenostavljeni režim, uveden z Odločbo št. 
895/2006/ES, enostransko priznajo listine 
iz člena 4, ki sta jih izdali Bolgarija in 
Romunija državljanom tretjih držav, ki 
morajo imeti vizum v skladu z Uredbo 
(ES) št. 539/2001, kot enakovredne svojim 
nacionalnim vizumom za namen tranzita.

člena 4, ki sta jih izdali Bolgarija in 
Romunija državljanom tretjih držav, ki 
morajo imeti vizum v skladu z Uredbo 
(ES) št. 539/2001, kot enakovredne svojim 
nacionalnim vizumom za namen tranzita.

Obrazložitev
Glej obrazložitev predloga spremembe 1.

Predlog spremembe 13
Člen 1, odstavek 1 a (novo)

1a. Izvajanje odločbe ne vpliva na izvedbo 
kontrole oseb na zunanjih mejah v skladu 
s členi od 5 do 13 ter 18 in 19 Uredbe (ES) 
št. 562/2006.

Obrazložitev

Že odločba iz leta 2006 se je sklicevala na zakonik o schengenskih mejah, zato je sklic nanj 
treba ohraniti tudi v tej odločbi.

Predlog spremembe 14
Člen 3, odstavek 1

Če se Bolgarija in Romunija odločita za 
uporabo člena 2, lahko poleg tega priznata 
nacionalne vizume za kratkoročno bivanje, 
vizume za daljše bivanje in dovoljenja za 
prebivanje, ki jih je izdala ena ali več 
drugih držav članic, ki so pristopile k 
Uniji leta 2004 in schengenskega 
pravnega reda še ne izvajajo v celoti, kot 
enakovredne svojim nacionalnim vizumom 
za namen tranzita. 

Če se Bolgarija in Romunija odločita za 
uporabo člena 2, lahko poleg tega priznata 
nacionalne vizume za kratkoročno bivanje, 
vizume za daljše bivanje in dovoljenja za 
prebivanje, ki jih je izdal Ciper, kot 
enakovredne svojim nacionalnim vizumom 
za namen tranzita. 
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Obrazložitev

Glej obrazložitev predloga spremembe 1.

Predlog spremembe 15
Člen 3, odstavek 2

Listine, izdane s strani držav članic, ki 
schengenskega pravnega reda še ne 
izvajajo v celoti, ki se lahko priznajo, so 
naštete v prilogi k Odločbi št. 
895/2006/ES. 

Listine, izdane s strani Cipra, ki se lahko 
priznajo, so naštete v prilogi k Odločbi št. 
895/2006/ES. 

Obrazložitev

Glej obrazložitev predloga spremembe 1.

Predlog spremembe 16
Člen 4, odstavek 1

Poleg tega lahko Bolgarija in Romunija 
priznata tudi nacionalne vizume za 
kratkoročno bivanje, vizume za daljše 
bivanje in dovoljenja za prebivanje, ki sta 
jih izdali, kot enakovredne svojemu 
nacionalnemu vizumu za namen tranzita. 

Poleg tega lahko Bolgarija in Romunija 
vzajemno priznata tudi nacionalne vizume 
za kratkoročno bivanje, vizume za daljše 
bivanje in dovoljenja za prebivanje, ki sta 
jih izdali, kot enakovredne svojemu 
nacionalnemu vizumu za namen tranzita. 

Obrazložitev

Zapis tega odstavka mora biti jasnejši.

Predlog spremembe 17
Člen 4, odstavek 1 a (novo)

Nacionalne vizume za kratkoročno 
bivanje, vizume za daljše bivanje in 
dovoljenja za prebivanje, ki sta jih izdali 
Bolgarija in Romunija, lahko kot 
enakovredne svojemu nacionalnemu 
vizumu za namen tranzita prizna tudi 
Ciper.
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Predlog spremembe 18
Člen 5

Češka, Ciper, Madžarska, Latvija, Malta, 
Poljska, Slovenija in Slovaška lahko 
priznajo tudi bolgarske in romunske 
listine, naštete v prilogi k tej odločbi, za 
namen tranzita.

črtano

Obrazložitev

Glej obrazložitev predloga spremembe 1.

Predlog spremembe 19
Člen 6, odstavek 1

Bolgarija, Češka, Ciper, Madžarska, 
Latvija, Malta, Poljska, Romunija, 
Slovenija in Slovaška lahko priznajo 
listine kot enakovredne svojim 
nacionalnim vizumom za namen tranzita 
samo, če tranzit državljana tretje države 
preko njihovega ozemlja ni daljši od petih 
dni. 

Bolgarija, Ciper in Romunija lahko 
priznajo listine kot enakovredne svojim 
nacionalnim vizumom za namen tranzita 
samo, če tranzit državljana tretje države 
preko njihovega ozemlja ni daljši od petih 
dni. 

Obrazložitev

Glej obrazložitev k predlogu spremembe 1.

Predlog spremembe 20
Člen 7

Bolgarija, Češka, Ciper, Madžarska, 
Latvija, Malta, Poljska, Romunija, 
Slovenija in Slovaška obvestijo Komisijo v 
10 delovnih dneh od začetka veljavnosti te 
odločbe, če jo nameravajo uporabljati. 
Komisija objavi naznanilo s strani novih 
držav članic v Uradnem listu Evropske 
unije. 

Bolgarija, Ciper in Romunija obvestijo 
Komisijo v 10 delovnih dneh od začetka 
veljavnosti te odločbe, če jo nameravajo 
uporabljati. Komisija objavi naznanilo s 
strani novih držav članic v Uradnem listu 
Evropske unije. 

Obrazložitev

Glej obrazložitev k predlogu spremembe 1.
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Predlog spremembe 21
Člen 8, odstavek 2

Uporablja se do dneva, ki ga Svet določi v 
sklepu, sprejetem v skladu s članom 4(2) 
Akta o pristopu iz leta 2005.

Za Bolgarijo, Ciper in Romunijo se 
uporablja do dneva, ki ga Svet določi v
sklepih, kot jih navaja prvi pododstavek 
člena 3(2) Akta o pristopu iz leta 2003 in 
členu 4(2) Akta o pristopu iz leta 2005.

Nacionalni vizumi za kratkoročno 
bivanje, katerim rok veljavnosti še ni 
potekel in so bili izdani pred datumom iz 
odstavka 1, ostanejo veljavni za namen 
tranzita preko ozemlja določene države 
članice do preteka šestih mesecev od 
datuma iz odstavka 1, sprejetega v zvezi s 
to državo članico, če je v skladu s 
členom 7 ta država članica Komisijo 
ustrezno obvestila. Pogoji iz odločbe se po 
tem datumu uporabljajo za nacionalne 
vizume za kratkoročno bivanje, ki so bili 
izdani pred tem datumom.

Obrazložitev

Glej obrazložitev k predlogu spremembe 1. 
Z odločbo Sveta o polni uporabi določb schengenskega pravnega reda je bilo uvedeno 
posebno prehodno obdobje, ki bi moralo biti uvedeno tudi za Bolgarijo, Ciper in Romunijo, 
ko bodo vstopile v schengensko območje.

Predlog spremembe 22
Člen 9

Ta odločba je naslovljena na Bolgarijo, 
Češko, Ciper, Madžarsko, Latvijo, Malto, 
Poljsko, Romunijo, Slovenijo in Slovaško.

Ta odločba je naslovljena na Bolgarijo, 
Ciper in Romunijo.

Obrazložitev

Glej obrazložitev k predlogu spremembe 1.
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