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Изменение  1 

Предложение за решение 

Съображение 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(3) Поради това от Хърватия се изисква 

да издава национални входни визи или 

национални визи за транзитно 

преминаване през нейна територия на 

граждани на трети държави, 

притежаващи единна виза или виза за 

дългосрочно пребиваване или 

разрешение за пребиваване, издадени от 

държава членка, която прилага изцяло 

достиженията на правото от Шенген, и 

подобни документи, издадени от Кипър. 

(3) Поради това от Хърватия се изисква 

да издава национални входни визи или 

национални визи за транзитно 

преминаване през нейна територия на 

граждани на трети държави, 

притежаващи единна виза или виза за 

дългосрочно пребиваване или 

разрешение за пребиваване, издадени от 

държава членка, която прилага изцяло 

достиженията на правото от Шенген, и 

подобни документи, издадени от Кипър 

– държава членка, която все още не 

прилага изцяло достиженията на 

правото от Шенген. 
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Изменение  2 

Предложение за решение 

Съображение 4 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(4) Притежателите на документи, 

издадени от тези държави членки, както 

и на документи, издадени от Кипър, не 

представляват риск за Хърватия, тъй 

като те са били подложени на всички 

необходими проверки от тези държави. 

С цел да се избегне налагането на 

неоправдана допълнителна 

административна тежест за Хърватия, 

следва да се приемат общи правила, с 

които на Хърватия се разрешава 

едностранно да признава определени 

документи, издадени от тези държави 

членки, за равностойни на 

националните си визи и да въведе 

опростен режим за контрол на лица на 

външните граници въз основа на тази 

едностранна равностойност. 

(4) Притежателите на документи, 

издадени от тези държави членки, 

които прилагат изцяло 

достиженията на правото от 

Шенген, както и на документи, 

издадени от Кипър, не представляват 

риск за Хърватия, тъй като те са били 

подложени на всички необходими 

проверки от тези държави. С цел да се 

избегне налагането на неоправдана 

допълнителна административна тежест 

за Хърватия, следва да се приемат общи 

правила, с които на Хърватия се 

разрешава едностранно да признава 

определени документи, издадени от тези 

държави членки, за равностойни на 

националните си визи и да въведе 

опростен режим за контрол на лица на 

външните граници въз основа на тази 

едностранна равностойност. 

 

Изменение  3 

Предложение за решение 

Съображение 6 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(6) Опростеният режим, определен в 

настоящото решение, следва да се 

прилага през преходен период до датата, 

която следва да бъде определена с 

решение на Съвета, както е посочено в 

член 3, параграф 2, първа алинея от 

Акта за присъединяване от 2003 г. по 

отношение на Кипър и член 4, параграф 

2, първа алинея от Акта за 

присъединяване от 2012 г. по 

отношение на Хърватия. 

(6) Опростеният режим, определен в 

настоящото решение, следва да се 

прилага през преходен период до датата, 

която следва да бъде определена с 

решение на Съвета, както е посочено в 

член 3, параграф 2, първа алинея от 

Акта за присъединяване от 2003 г. по 

отношение на Кипър и член 4, параграф 

2, първа алинея от Акта за 

присъединяване от 2012 г. по 

отношение на Хърватия, при спазване 

на евентуални преходни разпоредби за 

документи, издадени преди тази 

дата. 
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Изменение  4 

Предложение за решение 

Член 2 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Хърватия и Кипър могат също да 

считат за равностойни на своите 

национални визи за транзитно 

преминаване или за планиран престой 

на тяхна територия, ненадвишаващ 90 

дни в рамките на период от 180 дни, 

визите с ограничена териториална 

валидност, издадени в съответствие с 

член 25, параграф 3, първо изречение от 

Визовия кодекс. 

2. Хърватия и Кипър могат също да 

считат за равностойни на своите 

национални визи за транзитно 

преминаване или за планиран престой 

на тяхна територия, ненадвишаващ 90 

дни в рамките на период от 180 дни, 

визите с ограничена териториална 

валидност, издадени в съответствие с 

член 25, параграф 3, първо изречение от 

Визовия кодекс и поставени върху 

признавани от тях документи за 

пътуване. 

Обосновка 

Visas with limited territorial validity are issued to the citizens of Kosovo and are valid in the 

Schengen area minus the countries that do not recognize Kosovo. Should Cyprus decides to 

apply this Decision according to Article 2(3), Cyprus would be obliged to recognize all 

documents cover by Article 2(1) and (2) including visas with limited territorial validity issued 

to nationals of Kosovo, although it does not yet recognize Kosovo, until Cyprus is fully 

implementing the Schengen aquis. Once Cyprus starts fully implementing the Schengen aquis, 

mutual recognition would not cover such passports, therefore visas with limited territorial 

validity would not be valid in Cyprus. 

 


