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Amendement  1 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 10 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(10) Wat Cyprus betreft, vormt deze 

verordening een handeling die op het 

Schengenacquis voortbouwt of anderszins 

daaraan is gerelateerd in de zin van 

artikel 3, lid 2, van de Toetredingsakte van 

2003. 

(10) Wat Cyprus betreft, vormt deze 

verordening een handeling die op het 

Schengenacquis voortbouwt of anderszins 

daaraan is gerelateerd in de zin van 

artikel 3, lid 1, van de Toetredingsakte van 

2003. 

Motivering 

Overwegingen 10 en 11 moeten dezelfde logica volgen als overweging 38 van de Visumcode, en 

respectievelijk verwijzen naar artikel 3, lid 1, van de Toetredingsakte van 2003 en naar artikel 

4, lid 1, van de Toetredingsakte van 2005, gelet op het feit dat de bepalingen inzake 

luchthaventransitvisa bindend zijn en van toepassing zijn op Cyprus, Roemenië en Bulgarije 

vanaf de datum van toetreding. 
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Amendement  2 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 11 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(11) Deze verordening vormt een 

handeling die op het Schengenacquis 

voortbouwt, of anderszins daaraan is 

gerelateerd in de zin van artikel 4, lid 2, 

van de Toetredingsakte van 2005, 

(11) Deze verordening vormt een 

handeling die op het Schengenacquis 

voortbouwt, of anderszins daaraan is 

gerelateerd in de zin van artikel 4, lid 1, 

van de Toetredingsakte van 2005, 

Motivering 

Overwegingen 10 en 11 moeten dezelfde logica volgen als overweging 38 van de Visumcode, en 

respectievelijk verwijzen naar artikel 3, lid 1, van de Toetredingsakte van 2003 en naar artikel 

4, lid 1, van de Toetredingsakte van 2005, gelet op het feit dat de bepalingen inzake 

luchthaventransitvisa bindend zijn en van toepassing zijn op Cyprus, Roemenië en Bulgarije 

vanaf de datum van toetreding. 

 


