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Módosítás  1 

Határozatra irányuló javaslat 
3 preambulumbekezdés 
 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) Horvátország ezért köteles belépésre 
vagy területén történı átutazásra jogosító 
nemzeti vízumokat kiadni azon harmadik 
országbeli állampolgárok részére, akik a 
schengeni vívmányokat teljeskörően 
végrehajtó tagállam által kiadott egységes 
vízummal, hosszú távú tartózkodásra 
jogosító vízummal vagy tartózkodási 
engedéllyel, illetve Ciprus által kiadott 
hasonló okmányokkal rendelkeznek. 

(3) Horvátország ezért köteles belépésre 
vagy területén történı átutazásra jogosító 
nemzeti vízumokat kiadni azon harmadik 
országbeli állampolgárok részére, akik a 
schengeni vívmányokat teljes körően 
végrehajtó tagállam által kiadott egységes 
vízummal, hosszú távú tartózkodásra 
jogosító vízummal vagy tartózkodási 
engedéllyel, illetve Ciprus – mint a 

vívmányokat még nem teljes körően 

végrehajtó tagállam – által kiadott hasonló 
okmányokkal rendelkeznek. 

 

Módosítás  2 

Határozatra irányuló javaslat 
4 preambulumbekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) Az ezen tagállamok, illetve Ciprus által 
kiadott okmányokkal rendelkezı 
személyek nem jelentenek semmilyen 
kockázatot Horvátország számára, mivel 
ezek az államok valamennyi szükséges 
ellenırzésnek alávetették ıket. A 
Horvátországra háruló további indokolatlan 
adminisztratív terhek elkerülésére közös 
szabályokat kell elfogadni, amelyek 
felhatalmazzák Horvátországot arra, hogy 
az ezen tagállamok által kiadott bizonyos 
okmányokat egyoldalúan a nemzeti 
vízumaival egyenértékőnek ismerje el, és 
ezen egyoldalú egyenértékőségen alapuló 
egyszerősített rendszert hozzon létre a 
személyek külsı határokon történı 
ellenırzése céljából. 

(4) A schengeni vívmányokat teljes 

körően végrehajtó tagállamok, illetve 
Ciprus által kiadott okmányokkal 
rendelkezı személyek nem jelentenek 
semmilyen kockázatot Horvátország 
számára, mivel ezek az államok 
valamennyi szükséges ellenırzésnek 
alávetették ıket. A Horvátországra háruló 
további indokolatlan adminisztratív terhek 
elkerülésére közös szabályokat kell 
elfogadni, amelyek felhatalmazzák 
Horvátországot arra, hogy az ezen 
tagállamok által kiadott bizonyos 
okmányokat egyoldalúan a nemzeti 
vízumaival egyenértékőnek ismerje el, és 
ezen egyoldalú egyenértékőségen alapuló 
egyszerősített rendszert hozzon létre a 
személyek külsı határokon történı 
ellenırzése céljából. 

 

Módosítás  3 

Határozatra irányuló javaslat 
6 preambulumbekezdés 
 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(6) Az e határozatban leírt egyszerősített 
rendszer átmeneti idıszakra vonatkozik, 
egy tanácsi határozatban megjelölendı 
idıpontig, Ciprusra vonatkozásában a 
2003. évi csatlakozási okmány 3. cikke (2) 
bekezdésének megfelelıen, és 
Horvátország vonatkozásában a 2012. évi 
csatlakozási okmány 4. cikke (2) 
bekezdésének megfelelıen. 

(6) Az e határozatban leírt egyszerősített 
rendszer átmeneti idıszakra vonatkozik, 
egy tanácsi határozatban megjelölendı 
idıpontig, Ciprus vonatkozásában a 2003. 
évi csatlakozási okmány 3. cikke (2) 
bekezdésének megfelelıen, és 
Horvátország vonatkozásában a 2012. évi 
csatlakozási okmány 4. cikke (2) 
bekezdésének megfelelıen, az azon 
idıpont elıtt kiadott dokumentumokra 

vonatkozó esetleges átmeneti 

rendelkezésekre is figyelemmel. 
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Módosítás  4 

Határozatra irányuló javaslat 
2 cikk – 2 bekezdés 
 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Horvátország és Ciprus a területükön 
való átutazás vagy a bármely 180 napos 
idıszakban 90 napot nem meghaladó 
tervezett tartózkodás céljából a 
Vízumkódex 25. cikke (3) bekezdése elsı 
mondatának megfelelıen kiadott 
korlátozott területi érvényességő 
vízumokat is saját nemzeti vízumaival 
egyenértékőnek tekintheti. 

(2) Horvátország és Ciprus a területükön 
való átutazás vagy a bármely 180 napos 
idıszakban 90 napot nem meghaladó 
tervezett tartózkodás céljából a 
Vízumkódex 25. cikke (3) bekezdése elsı 
mondatának megfelelıen kiadott 
korlátozott területi érvényességő, az 
általuk elismert úti okmányokba illesztett 
vízumokat is saját nemzeti vízumaival 
egyenértékőnek tekintheti. 

Indokolás 

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. 


