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PREDLOGI SPREMEMB 001-002  

vlagatelj: Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve 

 

Poročilo 

Louis Michel A7-0441/2011 

Sprememba Uredbe (ES) št. 810/2009 z dne 13. julija 2009 o Vizumskem zakoniku Skupnosti 

 

Predlog uredbe (KOM(2011)0516 – C7-0226/2011 – 2011/0223(COD)) 

 

 

 

_____________________________________________________________ 

 

Predlog spremembe  1 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 10 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(10) Za Ciper je ta uredba pravni akt, ki 

temelji na schengenskem pravnem redu 

oziroma je z njim kako drugače povezan v 

smislu člena 3(2) Akta o pristopu iz 

leta 2003. 

(10) Za Ciper je ta uredba pravni akt, ki 

temelji na schengenskem pravnem redu 

oziroma je z njim kako drugače povezan v 

smislu člena 3(1) Akta o pristopu iz 

leta 2003. 

Obrazložitev 

Uvodni izjavi 10 in 11 morata slediti isti logiki kot uvodna izjava 38 Vizumskega zakonika, zato 

je potreben sklic na člen 3(1) Akta o pristopu iz leta 2003 oziroma na člen 4(1) Akta o pristopu 

iz leta 2005, saj so določbe o letaliških tranzitnih vizumih zavezujoče in se za Ciper, Romunijo 

in Bolgarijo uporabljajo od datuma pristopa.  

 

Predlog spremembe  2 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 11 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(11) Ta uredba je pravni akt, ki temelji na (11) Ta uredba je pravni akt, ki temelji na 
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schengenskem pravnem redu oziroma je z 

njim kako drugače povezan v smislu 

člena 4(2) Akta o pristopu iz leta 2005 – 

schengenskem pravnem redu oziroma je z 

njim kako drugače povezan v smislu 

člena 4(1) Akta o pristopu iz leta 2005 – 

Obrazložitev 

Uvodni izjavi 10 in 11 morata slediti isti logiki kot uvodna izjava 38 Vizumskega zakonika, zato 

je potreben sklic na člen 3(1) Akta o pristopu iz leta 2003 oziroma na člen 4(1) Akta o pristopu 

iz leta 2005, saj so določbe o letaliških tranzitnih vizumih zavezujoče in se za Ciper, Romunijo 

in Bolgarijo uporabljajo od datuma pristopa.  

 

 

 

 


