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_____________________________________________________________ 

 

Poprawka  1 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Punkt 10 preambuły 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(10) W odniesieniu do Cypru, niniejsze 

rozporządzenie stanowi akt oparty na 

dorobku Schengen lub w inny sposób 

związany z tym dorobkiem, w rozumieniu 

art. 3 ust. 2 aktu przystąpienia z 2003 r. 

(10) W odniesieniu do Cypru, niniejsze 

rozporządzenie stanowi akt oparty na 

dorobku Schengen lub w inny sposób 

związany z tym dorobkiem, w rozumieniu 

art. 3 ust. 1 aktu przystąpienia z 2003 r. 

Uzasadnienie 

Punkty preambuły 10 i 11 muszą zawierać tę samą logikę, co punkt 38 preambuły kodeksu 

wizowego i odwoływać się odpowiednio do art. 3 ust. 1 aktu przystąpienia z 2003 r. oraz do art. 

4 ust. 1 aktu przystąpienia z 2005 r., poniewaŜ przepisy dotyczące wizy lotniskowej są wiąŜące i 

mają zastosowanie do Cypru, Rumunii i Bułgarii od momentu ich przystąpienia.  
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Poprawka  2 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Punkt 11 preambuły 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(11) Niniejsze rozporządzenie stanowi akt 

oparty na dorobku Schengen lub w inny 

sposób związany z tym dorobkiem, w 

rozumieniu art. 4 ust. 2 aktu przystąpienia 

z 2005 r. 

(11) Niniejsze rozporządzenie stanowi akt 

oparty na dorobku Schengen lub w inny 

sposób związany z tym dorobkiem, w 

rozumieniu art. 4 ust. 1 aktu przystąpienia 

z 2005 r. 

Uzasadnienie 

Punkty preambuły 10 i 11 muszą zawierać tę samą logikę, co punkt 38 preambuły kodeksu 

wizowego i odwoływać się odpowiednio do art. 3 ust. 1 aktu przystąpienia z 2003 r. oraz do art. 

4 ust. 1 aktu przystąpienia z 2005 r., poniewaŜ przepisy dotyczące wizy lotniskowej są wiąŜące i 

mają zastosowanie do Cypru, Rumunii i Bułgarii od momentu ich przystąpienia.  

 

 

 

 


