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Teckenförklaring

* Samrådsförfarandet
majoritet av de avgivna rösterna

**I Samarbetsförfarandet (första behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna

**II Samarbetsförfarandet (andra behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna den 
gemensamma ståndpunkten
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter för att avvisa eller 
ändra den gemensamma ståndpunkten

*** Samtyckesförfarandet
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter utom i de fall som 
avses i artiklarna 105, 107, 161 och 300 i EG-fördraget och 
artikel 7 i EU-fördraget

***I Medbeslutandeförfarandet (första behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna

***II Medbeslutandeförfarandet (andra behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna den 
gemensamma ståndpunkten
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter för att avvisa eller 
ändra den gemensamma ståndpunkten

***III Medbeslutandeförfarandet (tredje behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna det 
gemensamma utkastet

(Angivet förfarande baseras på den rättsliga grund som kommissionen 
föreslagit.)

Ändringsförslag till lagtexter

Parlamentets ändringar markeras med fetkursiv stil. Kursiv stil används för 
att uppmärksamma berörda avdelningar på eventuella problem i texten. 
Kursiveringen används för att markera ord eller textavsnitt som det finns skäl 
att korrigera innan den slutliga texten produceras (exempelvis om en 
språkversion innehåller uppenbara fel eller saknar textavsnitt). Dessa förslag 
underställs berörda avdelningar för godkännande.
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om en förenklad ordning för 
personkontroller vid de yttre gränserna på grundval av Bulgariens, Tjeckiens, Cyperns, 
Lettlands, Ungerns, Maltas, Polens, Rumäniens, Sloveniens och Slovakiens unilaterala 
erkännande av vissa handlingar såsom likvärdiga med de egna nationella viseringarna 
för genomresa via deras territorier 
(KOM(2007)0508 – C6-0279/2007 – 2007/0185(COD))

(Medbeslutandeförfarandet: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(KOM(2007)0508),

– med beaktande av artiklarna 251.2 och 62.2 i EG-fördraget, i enlighet med vilka 
kommissionen har lagt fram sitt förslag (C6-0279/2007),

– med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt 
rättsliga och inrikes frågor och yttrandet från utskottet för utrikesfrågor (A6-.../2007).

1. Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om 
kommissionen har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets 
ståndpunkt.

Kommissionens förslag Parlamentets ändringar

Ändringsförslag 1
Rubriken

Förslag till Förslag till
EUROPAPARLAMENTETS OCH 
RÅDETS BESLUT

EUROPAPARLAMENTETS OCH 
RÅDETS BESLUT

en förenklad ordning för personkontroller 
vid de yttre gränserna på grundval av 
Bulgariens, Tjeckiens, Cyperns, Lettlands, 
Ungerns, Maltas, Polens, Rumäniens, 
Sloveniens och Slovakiens unilaterala 

en förenklad ordning för personkontroller 
vid de yttre gränserna på grundval av 
Bulgariens, Cyperns och Rumäniens 
unilaterala erkännande av vissa handlingar 
såsom likvärdiga med de egna nationella 
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erkännande av vissa handlingar såsom 
likvärdiga med de egna nationella 
viseringarna för genomresa via deras 
territorier 

viseringarna för genomresa via deras 
territorier 

Motivering

Detta beslut kommer att antas efter det att Tjeckien, Lettland, Ungern, Malta, Polen, 
Slovenien och Slovakien har integrerats i Schengenområdet. Därför kommer dessa länder att 
omfattas av det generella Schengenregelverket.

Ändringsförslag 2
Skäl 3

(3) Bulgarien och Rumänien måste därför 
utfärda nationella viseringar för inresor till 
eller genomresor via de egna territorierna 
till tredjelandsmedborgare som innehar en 
enhetlig visering eller en visering för 
längre vistelse eller ett uppehållstillstånd 
utfärdat av medlemsstater som till fullo 
genomfört Schengenregelverket eller en 
liknande handling utfärdad av 
medlemsstater som ännu inte tillämpar 
Schengenregelverket fullt ut.

(3) Bulgarien och Rumänien måste därför 
utfärda nationella viseringar för inresor till 
eller genomresor via de egna territorierna 
till tredjelandsmedborgare som innehar en 
enhetlig visering eller en visering för 
längre vistelse eller ett uppehållstillstånd 
utfärdat av den medlemsstat som till fullo 
genomfört Schengenregelverket eller en 
liknande handling utfärdad av 
medlemsstater som ännu inte tillämpar 
Schengenregelverket fullt ut (Cypern).

Motivering

Detta förfarande kommer bara att gälla för Cypern.

Ändringsförslag 3
Skäl 4

(4) Innehavare av handlingar utfärdade av 
medlemsstater som tillämpar 
Schengenregelverket fullt ut och liknande 
handlingar utfärdade av medlemsstater 
som ännu inte tillämpar 
Schengenregelverket fullt ut utgör ingen 
risk för Bulgarien och Rumänien eftersom 
dessa personer redan har undergått alla 
nödvändiga kontroller genom andra 
medlemsstaters försorg. För att undvika 
obefogat administrativt merarbete för 
Bulgarien och Rumänien bör även de

(4) Innehavare av handlingar utfärdade av 
medlemsstater som tillämpar 
Schengenregelverket fullt ut och liknande 
handlingar utfärdade av Cypern utgör 
ingen risk för Bulgarien och Rumänien 
eftersom dessa personer redan har 
undergått alla nödvändiga kontroller 
genom andra medlemsstaters försorg. För 
att undvika obefogat administrativt 
merarbete för Bulgarien och Rumänien bör 
det för dessa länder införas regler 
liknande de gemensamma bestämmelser 
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omfattas av de gemensamma bestämmelser 
som infördes genom Europaparlamentets 
och rådets beslut nr 895/2006 av den 
14 juni 2006 om en förenklad ordning för 
personkontroller vid de yttre gränserna på 
grundval av Tjeckiens, Estlands, Cyperns, 
Lettlands, Litauens, Ungerns, Maltas, 
Polens, Sloveniens och Slovakiens 
unilaterala erkännande av vissa handlingar 
såsom likvärdiga med de egna nationella 
viseringarna för genomresa via deras 
territorier.

som infördes genom Europaparlamentets 
och rådets beslut nr 895/2006 av den 
14 juni 2006 om en förenklad ordning för 
personkontroller vid de yttre gränserna på 
grundval av Tjeckiens, Estlands, Cyperns, 
Lettlands, Litauens, Ungerns, Maltas, 
Polens, Sloveniens och Slovakiens 
unilaterala erkännande av vissa handlingar 
såsom likvärdiga med de egna nationella 
viseringarna för genomresa via deras 
territorier.

Motivering

Detta beslut är inte en justering av beslut nr 895/2006/EG utan ett nytt beslut.

Ändringsförslag 4
Skäl 5

(5) De nya gemensamma bestämmelserna 
bör ge Bulgarien och Rumänien rätt att, 
såsom likställda med deras egna nationella 
viseringar, unilateralt erkänna vissa 
handlingar som utfärdats av medlemsstater 
som tillämpar Schengenregelverket fullt ut, 
liknande handlingar som utfärdats av 
medlemsstater som ännu inte tillämpar 
Schengenregelverket fullt ut samt sådana 
handlingar som förtecknas i bilagan till 
beslut nr 895/2006/EG och som utfärdats 
av medlemsstater som anslöt sig till 
Europeiska unionen 2004, och att införa 
en förenklad ordning för personkontroller 
vid de yttre gränserna på grundval av detta 
unilaterala likställande av handlingar.

(5) De nya gemensamma bestämmelserna 
bör ge Bulgarien och Rumänien rätt att, 
såsom likställda med deras egna nationella 
viseringar, unilateralt erkänna vissa 
handlingar som utfärdats av medlemsstater 
som tillämpar Schengenregelverket fullt ut, 
liknande handlingar som utfärdats av 
medlemsstater som ännu inte tillämpar 
Schengenregelverket fullt ut samt sådana 
handlingar som förtecknas i bilagan till 
beslut nr 895/2006/EG och som utfärdats 
av Cypern, och att införa en förenklad 
ordning för personkontroller vid de yttre 
gränserna på grundval av detta unilaterala 
likställande av handlingar.

Ändringsförslag 5
Skäl 6

(6) Eftersom Tjeckien, Cypern, Lettland, 
Ungern, Malta, Polen, Slovenien och 
Slovakien har underrättat kommissionen 
om sitt beslut att tillämpa den förenklade 
ordning som infördes genom beslut 

(6) De nya gemensamma bestämmelserna 
bör även göra det möjligt för Cypern att 
erkänna viseringar och uppehållstillstånd 
som utfärdats av Bulgarien och Rumänien 
såsom likvärdiga med dess egna nationella 



PE398.385v01-00 8/15 PR\696380SV.doc

SV

nr 895/2006/EG, bör de nya gemensamma 
bestämmelserna även göra det möjligt för 
dessa medlemsstater att erkänna viseringar 
och uppehållstillstånd som utfärdats av 
Bulgarien och Rumänien såsom likvärdiga 
med deras egna nationella viseringar för 
genomresa via deras territorier.

viseringar för genomresa via dess
territorier.

Motivering

Se motiveringen till ändringsförslag 1.

Ändringsförslag 6
Skäl 7

(7) Den nya gemensamma ordningen bör 
vara tillämplig under övergångsperioden 
fram till det datum som avgörs i ett 
rådsbeslut i enlighet med artikel 3.2 första 
stycket i 2003 års anslutningsakt respektive 
artikel 4.2 i 2005 års anslutningsakt.

(7) Den nya gemensamma ordningen bör 
vara tillämplig under övergångsperioden 
fram till det datum som avgörs i ett 
rådsbeslut i enlighet med artikel 3.2 första 
stycket i 2003 års anslutningsakt respektive 
artikel 4.2 i 2005 års anslutningsakt, om 
inte annat följer av eventuella 
övergångsbestämmelser rörande
handlingar som utfärdats före det 
datumet.

Ändringsförslag 7
Skäl 8

(8) Erkännandet av en handling bör vara 
begränsat till genomresa via Bulgariens, 
Tjeckiens, Cyperns, Lettlands, Ungerns, 
Maltas, Polens, Rumäniens, Sloveniens 
och Slovakiens territorier. Deltagandet i ett 
gemensamt system bör vara frivilligt och 
några ytterligare skyldigheter bör inte 
införas för de nya medlemsstaterna jämfört 
med 2003 års anslutningsakt och 2005 års 
anslutningsakt.

(8) Erkännandet av en handling bör vara 
begränsat till genomresa via Bulgariens, 
Cyperns och Rumäniens territorier. 
Deltagandet i ett gemensamt system bör 
vara frivilligt och några ytterligare 
skyldigheter bör inte införas för de nya 
medlemsstaterna jämfört med 2003 års 
anslutningsakt och 2005 års anslutningsakt.

Motivering

Se motiveringen till ändringsförslag 1.
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Ändringsförslag 8
Skäl 9

(9) De gemensamma bestämmelserna bör 
vara tillämpliga på enhetliga viseringar för 
kortare vistelse, viseringar för längre 
vistelse och uppehållstillstånd utfärdade av 
medlemsstater som tillämpar 
Schengenregelverket fullt ut, på liknande 
handlingar utfärdade av medlemsstater 
som ännu inte tillämpar 
Schengenregelverket fullt ut samt på 
viseringar för kortare vistelse, viseringar 
för längre vistelse och uppehållstillstånd 
utfärdade av Bulgarien och Rumänien.

(9) De gemensamma bestämmelserna bör 
vara tillämpliga på enhetliga viseringar för 
kortare vistelse, viseringar för längre 
vistelse och uppehållstillstånd utfärdade av 
medlemsstater som tillämpar 
Schengenregelverket (från och med den 
21 december 2007 inbegrips Tjeckien, 
Estland, Ungern, Lettland, Litauen, 
Malta, Polen, Slovakien och Slovenien), 
på liknande handlingar utfärdade av 
Cypern samt på viseringar för kortare 
vistelse, viseringar för längre vistelse och 
uppehållstillstånd utfärdade av Bulgarien 
och Rumänien.

Motivering

Se motiveringen till ändringsförslag 1.

Ändringsförslag 9
Skäl 10

(10) Med undantag för det villkor som 
anges i artikel 5.1 b i förordningen är det 
nödvändigt att uppfylla inresevillkoren i 
artikel 5.1 i Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 562/2006 av den 
15 mars 2006 om en gemenskapskodex om 
gränspassage för personer (kodex om 
Schengengränserna). Det här beslutet 
innebär en utvidgning av de gemensamma 
bestämmelserna i beslut nr 895/2006/EG 
och inför en ordning som ger Bulgarien 
och Rumänien rätt att unilateralt erkänna 
vissa handlingar utfärdade av 
medlemsstater som tillämpar 
Schengenregelverket fullt ut, liknande 
handlingar utfärdade av medlemsstater 
som ännu inte tillämpar 
Schengenregelverket fullt ut samt 
viseringar för kortare vistelse, viseringar 
för längre vistelse och uppehållstillstånd 
utfärdade av Bulgarien och Rumänien för 
genomresa via deras territorier. Dessutom 

(10) Med undantag för det villkor som 
anges i artikel 5.1 b i förordningen är det 
nödvändigt att uppfylla inresevillkoren i 
artikel 5.1 i Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 562/2006 av den 
15 mars 2006 om en gemenskapskodex om 
gränspassage för personer (kodex om 
Schengengränserna). Det här beslutet 
innebär en utvidgning av de gemensamma 
bestämmelserna i beslut nr 895/2006/EG 
och inför en ordning som ger Bulgarien 
och Rumänien rätt att unilateralt erkänna 
vissa handlingar utfärdade av 
medlemsstater som tillämpar 
Schengenregelverket fullt ut, liknande 
handlingar utfärdade av Cypern samt 
Cyperns unilaterala erkännande av
viseringar för kortare vistelse, viseringar 
för längre vistelse och uppehållstillstånd
utfärdade av Bulgarien och Rumänien för 
genomresa via deras territorier.
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gör beslutet det möjligt för Tjeckien, 
Cypern, Lettland, Ungern, Malta, Polen, 
Slovenien och Slovakien, som redan 
tillämpar den förenklade ordning som 
infördes genom beslut nr 895/2006/EG, 
att erkänna liknande handlingar 
utfärdade av Bulgarien och Rumänien.

Motivering

Se motiveringen till ändringsförslag 1.

Ändringsförslag 10
Skäl 11

(11) Eftersom målet för detta beslut, 
nämligen att införa en ordning för 
unilateralt erkännande som ska tillämpas 
av medlemsstater som anslöt sig till 
unionen 2004 och 2007 inte i tillräcklig 
utsträckning kan uppnås av 
medlemsstaterna och det därför, på grund 
av åtgärdens omfattning och verkningar, 
bättre kan uppnås på gemenskapsnivå, kan 
gemenskapen vidta åtgärder i enlighet med 
subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i 
fördraget. I enlighet med 
proportionalitetsprincipen i samma artikel 
går detta beslut inte utöver vad som är 
nödvändigt för att uppnå detta mål.

(11) Eftersom målet för detta beslut, 
nämligen att införa en ordning för 
unilateralt erkännande som ska tillämpas 
av medlemsstater som anslöt sig till 
unionen 2007 och Cypern inte i tillräcklig 
utsträckning kan uppnås av 
medlemsstaterna och det därför, på grund 
av åtgärdens omfattning och verkningar, 
bättre kan uppnås på gemenskapsnivå, kan 
gemenskapen vidta åtgärder i enlighet med 
subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i 
fördraget. I enlighet med 
proportionalitetsprincipen i samma artikel 
går detta beslut inte utöver vad som är 
nödvändigt för att uppnå detta mål.

Motivering

Se motiveringen till ändringsförslag 1.

Ändringsförslag 11
Artikel 1, punktsats 1

 Bulgarien och Rumänien får rätt att 
unilateralt, såsom likvärdiga med de egna 
nationella transitviseringarna, erkänna 
sådana handlingar som anges i artiklarna 2 
och 3 samt sådana handlingar som anges i 
artikel 4 som dessa båda länder har utfärdat 
till tredjelandsmedborgare som är 

 Bulgarien och Rumänien får rätt att 
unilateralt, såsom likvärdiga med de egna 
nationella transitviseringarna, erkänna 
sådana handlingar som anges i artiklarna 2 
och 3 samt sådana handlingar som anges i 
artikel 4 som dessa båda länder och 
Cypern har utfärdat till 
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viseringspliktiga enligt förordning (EG) 
nr 539/2001. 

tredjelandsmedborgare som är 
viseringspliktiga enligt förordning (EG) 
nr 539/2001. 

Motivering

Se motiveringen till ändringsförslag 1.

Ändringsförslag 12
Artikel 1, punktsats 2

 Tjeckien, Cypern, Lettland, Ungern, 
Malta, Polen, Slovenien och Slovakien, 
som har underrättat kommissionen om sitt 
beslut att tillämpa den förenklade ordning 
som infördes genom beslut 
nr 895/2006/EG, får unilateralt erkänna 
sådana i artikel 4 angivna handlingar som 
utfärdats av Bulgarien och Rumänien till 
tredjelandsmedborgare som är 
viseringspliktiga enligt förordning (EG) 
nr 539/2001 såsom likvärdiga med sina 
nationella transitviseringar.

 Cypern får unilateralt erkänna sådana i 
artikel 4 angivna handlingar som utfärdats 
av Bulgarien och Rumänien till 
tredjelandsmedborgare som är 
viseringspliktiga enligt förordning (EG) 
nr 539/2001 såsom likvärdiga med sina 
nationella transitviseringar.

Motivering

Se motiveringen till ändringsförslag 1.

Ändringsförslag 13
Artikel 1, punkt 1a (ny)

1a. Genomförandet av detta beslut 
påverkar inte de personkontroller som ska 
utföras vid de yttre gränserna i enlighet 
med artiklarna 5–13 och artiklarna 18–19 
i förordning (EG) nr 562/2006.

Motivering

I beslutet från 2006 gjordes en hänvisning till kodexen om Schengengränserna. Denna 
hänvisning bör finnas kvar även i detta beslut.
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Ändringsförslag 14
Artikel 3, stycke 1

Om Bulgarien och Rumänien beslutar sig 
för att tillämpa artikel 2 får de dessutom, 
såsom likvärdiga med sina nationella 
transitviseringar, erkänna nationella 
viseringar för kortare vistelser, viseringar 
för längre vistelser och uppehållstillstånd 
utfärdade av en eller flera andra 
medlemsstater som anslöt sig till unionen 
2004 och som ännu inte tillämpar 
Schengenregelverket fullt ut.

Om Bulgarien och Rumänien beslutar sig 
för att tillämpa artikel 2 får de dessutom, 
såsom likvärdiga med sina nationella 
transitviseringar, erkänna nationella 
viseringar för kortare vistelser, viseringar 
för längre vistelser och uppehållstillstånd 
utfärdade av Cypern.

Motivering

Se motiveringen till ändringsförslag 1.

Ändringsförslag 15
Artikel 3, stycke 2

De handlingar utfärdade av medlemsstater 
som ännu inte tillämpar 
Schengenregelverket fullt ut, som kan 
erkännas, återfinns i förteckningen i 
bilagan till beslut nr 895/2006/EG. 

De handlingar utfärdade av Cypern, som 
kan erkännas, återfinns i förteckningen i 
bilagan till beslut nr 895/2006/EG. 

Motivering

Se motiveringen till ändringsförslag 1.

Ändringsförslag 16
Artikel 4, stycke 1

Vidare får Bulgarien och Rumänien, såsom 
likvärdiga med nationella transitviseringar, 
även erkänna de nationella viseringar för 
kortare vistelse, viseringar för längre 
vistelse och uppehållstillstånd som de 
själva har utfärdat.

Vidare får Bulgarien och Rumänien, såsom 
likvärdiga med nationella transitviseringar, 
även erkänna de nationella viseringar för 
kortare vistelse, viseringar för längre 
vistelse och uppehållstillstånd som det 
andra landet har utfärdat.

Motivering

Se motiveringen till ändringsförslag 1.
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Ändringsförslag 17
Artikel 4, stycke 1a (nytt)

Cypern får också, såsom likvärdiga med 
sina nationella transitviseringar, erkänna 
nationella viseringar för kortare vistelser, 
viseringar för längre vistelser och 
uppehållstillstånd utfärdade av Bulgarien 
och Rumänien.

Ändringsförslag 18
Artikel 5

Tjeckien, Cypern, Lettland, Ungern, 
Malta, Polen, Slovenien och Slovakien 
får, för transitändamål, erkänna sådana 
bulgariska och rumänska 
viseringshandlingar som anges i bilagan 
till detta beslut.

utgår

Motivering

Se motiveringen till ändringsförslag 1.

Ändringsförslag 19
Artikel 6, stycke 1

Bulgarien, Tjeckien, Cypern, Lettland, 
Ungern, Malta, Polen, Rumänien, 
Slovenien och Slovakien får erkänna 
handlingar såsom likvärdiga med sina 
nationella transitviseringar endast under 
förutsättning att den berörda 
tredjelandsmedborgarens genomresa via 
deras territorium tar högst fem dagar i 
anspråk.

Bulgarien, Cypern och Rumänien får 
erkänna handlingar såsom likvärdiga med 
sina nationella transitviseringar endast 
under förutsättning att den berörda 
tredjelandsmedborgarens genomresa via 
deras territorium tar högst fem dagar i 
anspråk.

Motivering

Se motiveringen till ändringsförslag 1.
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Ändringsförslag 20
Artikel 7

Bulgarien, Tjeckien, Cypern, Lettland, 
Ungern, Malta, Polen, Rumänien, 
Slovenien och Slovakien ska, om de 
beslutar sig för att tillämpa detta beslut, 
underrätta kommissionen om detta inom 
tio arbetsdagar från det att beslutet träder i 
kraft. Kommissionen ska offentliggöra 
information som meddelats av dessa 
medlemsstater i Europeiska unionens 
officiella tidning.

Bulgarien, Cypern och Rumänien ska, om 
de beslutar sig för att tillämpa detta beslut, 
underrätta kommissionen om detta inom 
tio arbetsdagar från det att beslutet träder i 
kraft. Kommissionen ska offentliggöra 
information som meddelats av dessa 
medlemsstater i Europeiska unionens 
officiella tidning.

Motivering

Se motiveringen till ändringsförslag 1.

Ändringsförslag 21
Artikel 8, stycke 2 och stycke 2a (nytt)

Det ska vara tillämpligt fram till den dag 
som fastställs i ett rådsbeslut som antas i 
enlighet med artikel 4.2 i 2005 års 
anslutningsakt.

Det ska vara tillämpligt för Bulgarien, 
Cypern och Rumänien fram till den dag 
som fastställs i de respektive rådsbeslut
som avses i artikel 3.2 första stycket i 
2003 års anslutningsakt och i artikel 4.2 i 
2005 års anslutningsakt.

2a. Nationella viseringar för kortare 
vistelser som utfärdats före det datum som 
avses i punkt 1 ska under sin giltighetstid
fortsätta att gälla för genomresa via en 
medlemsstats territorium fram till den 
sista dagen i den sjätte månaden efter det
datum som avses i punkt 1 och som
antagits gentemot den berörda 
medlemsstaten, under förutsättning att 
den medlemsstaten har underrättat 
kommissionen om detta i enlighet med 
artikel 7. De villkor som fastställs i detta 
beslut ska efter ovannämnda datum 
tillämpas för nationella viseringar för 
kortare vistelser som utfärdats före detta 
datum.
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Motivering

Se motiveringen till ändringsförslag 1.

I rådets beslut om en fullständig tillämpning av bestämmelserna i Schengenregelverket 
infördes en övergångsperiod, och en sådan bör också införas när det blir aktuellt för
Bulgarien, Cypern eller Rumänien att integreras i Schengenområdet.

Ändringsförslag 22
Artikel 9

Detta beslut riktar sig till Bulgarien, 
Tjeckien, Cypern, Lettland, Ungern, 
Malta, Polen, Rumänien, Slovenien och 
Slovakien.

Detta beslut riktar sig till Bulgarien, 
Cypern och Rumänien.

Motivering

Se motiveringen till ändringsförslag 1.
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