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Amendamentul 1 

Propunere de regulament 

Considerentul 10 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(10) În ceea ce privește Cipru, prezentul 
regulament constituie un act care se 
întemeiază pe acquis-ul Schengen sau care 
se raportează la acesta în înțelesul 
articolului 3 alineatul (2) din Actul de 
aderare din 2003. 

(10) În ceea ce privește Cipru, prezentul 
regulament constituie un act care se 
întemeiază pe acquis-ul Schengen sau care 
se raportează la acesta în înțelesul 
articolului 3 alineatul (1) din Actul de 
aderare din 2003. 

Justificare 

Considerentele 10 și 11 trebuie să urmeze aceeași logică ca și considerentul 38 din Codul 

vizelor și să trimită la articolul 3 alineatul (1) din Actul de aderare din 2003 și, respectiv, la 

articolul 4 alineatul (1) din Actul de aderare din 2005, dat fiind faptul că dispozițiile privind 

vizele de tranzit aeroportuar au caracter obligatoriu și se aplică Ciprului, României și 

Bulgariei începând de la data aderării.  
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Amendamentul 2 

Propunere de regulament 

Considerentul 11 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(11) Prezentul regulament constituie un act 
care se întemeiază pe acquis-ul Schengen 
sau care se raportează la acesta în înțelesul 
articolului 4 alineatul (2) din Actul de 
aderare din 2005, 

(11) Prezentul regulament constituie un act 
care se întemeiază pe acquis-ul Schengen 
sau care se raportează la acesta în înțelesul 
articolului 4 alineatul (1) din Actul de 
aderare din 2005, 

Justificare 

Considerentele 10 și 11 trebuie să urmeze aceeași logică ca și considerentul 38 din Codul 

vizelor și să trimită la articolul 3 alineatul (1) din Actul de aderare din 2003 și, respectiv, la 

articolul 4 alineatul (1) din Actul de aderare din 2005, dat fiind faptul că dispozițiile privind 

vizele de tranzit aeroportuar au caracter obligatoriu și se aplică Ciprului, României și 

Bulgariei începând de la data aderării.  

 
 
 
 


