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MELLÉKLET 

HELYESBÍTÉS 

a ls  at ro  tl p se or v um tele etts g al  es , illetve a  e tele etts g al l mentes 

armadi  ors gbeli llampolg ro  ors gaina  felsorol s r l s l  EK rendelet 

m dos t s r l s l , . december -i EK tan csi rendelet e  

(Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 29., 2007. február 3.) 

A 10. oldalon, a (6) preambulumbekezdés 

szövege: 

„(6) A tagállamok mentesíthetik a vízumkötelezettség alól azokat a menekültnek elismert 

személyeket és valamennyi hontalan személyt – mind az 1954. szeptember 28-i, a hontalan 

személyek ogállásáról szóló egyezmény hatálya alá tartozókat, mind az azon kívül es ket –, 

valamint azon tanulókat, akik iskolai kiránduláson vesznek részt, amennyiben az e 

kategóriákba tartozó személyek az 5 9/2001/EK rendelet II. mellékletében szerepl  harmadik 

országok egyikében lakóhellyel rendelkeznek. 

Tel es vízummentesség már elenleg is fennáll a schengeni területen lakóhellyel rendelkez  

személyek e három kategóriája számára, amikor belépnek vagy újra belépnek erre a területre; 

általános vízummentességet kell bevezetni az azon tagállamok területén lakóhellyel 

rendelkez  személyek említett kategóriái számára, amelyek nem vagy még nem csatlakoztak 

a schengeni területhez, a schengeni vívmányok rendelkezéseinek hatálya alá tartozó bármely 

más tagállam területére történ  belépését vagy újra belépését illet en. , 
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helyesen: 

„(6) A tagállamok mentesíthetik a vízumkötelezettség alól azokat a menekültnek elismert 

személyeket és valamennyi hontalan személyt – mind az 1954. szeptember 28-i, a hontalan 

személyek jogállásáról szóló egyezmény hatálya alá tartozókat, mind az azon kívül es ket –, 

valamint azon tanulókat, akik iskolai kiránduláson vesznek részt, amennyiben az e 

kategóriákba tartozó személyek az 5 9/2001/EK rendelet II. mellékletében szerepl  harmadik 

országok egyikében tartózkodási hellyel rendelkeznek. 

Teljes vízummentesség már jelenleg is fennáll a schengeni területen tartózkodási engedéllyel 

rendelkez  személyek e három kategóriája számára, amikor belépnek vagy újra belépnek erre 

a területre; általános vízummentességet kell bevezetni az azon tagállamok területén 

tartózkodási hellyel rendelkez  személyek említett kategóriái számára, amelyek nem vagy 

még nem csatlakoztak a schengeni területhez, a schengeni vívmányok rendelkezéseinek 

hatálya alá tartozó bármely más tagállam területére történ  belépését vagy újra belépését 

illet en. . 

A 11. oldalon, az 1. cikk 1. pontjának b) pontjában a módosított (2) bekezdés második 

franciabekezdésének 

a szövege: 

„— az I. mellékletben felsorolt harmadik országok egyikének állampolgárságával rendelkez  és a 

Tanács által az Európai Uniót létrehozó szerz dés K. . cikke (2) bekezdésének b) pontja 

alapján elfogadott együttes fellépésr l a valamely tagállamban lakóhellyel rendelkez , 

harmadik országbeli diákok utazási könnyítéseir l szóló, 1994. november 0-i 94/795/IB 

tanácsi határozatot ( ) alkalmazó tagállamok egyikében lakóhellyel rendelkez  azon iskolai 

tanulók, akik iskolai kirándulás keretében, az iskolai tanulók csoportjának tagjaként az adott 

iskola tanárának kíséretében utaznak, , 
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helyesen: 

„— az I. mellékletben felsorolt harmadik országok egyikének állampolgárságával rendelkez  és a 

Tanács által az Európai Uniót létrehozó szerz dés K.3. cikke (2) bekezdésének b) pontja 

alapján elfogadott együttes fellépésr l a valamely tagállamban tartózkodási hellyel 

rendelkez , harmadik országbeli diákok utazási könnyítéseir l szóló, 1994. november 30-i 

94/795/IB tanácsi határozatot (**) alkalmazó tagállamok egyikében tartózkodási hellyel 

rendelkez  azon iskolai tanulók, akik iskolai kirándulás keretében, az iskolai tanulók 

csoportjának tagjaként az adott iskola tanárának kíséretében utaznak, . 

A 12. oldalon, az 1. cikk 3. pontjának b) pontjában a módosított (2) bekezdés a) pontjában 

a övet ez  szövegr sz: 

„a) azokat az I. mellékletben felsorolt harmadik állam, illet leg Svájc vagy Liechtenstein 

állampolgárságával rendelkez  iskolai tanulókat, akik a II. mellékletben felsorolt valamely 

harmadik országban rendelkeznek lakóhellyel , 

helyesen: 

„a) azokat az I. mellékletben felsorolt harmadik állam, illet leg Svájc vagy Liechtenstein 

állampolgárságával rendelkez  iskolai tanulókat, akik a II. mellékletben felsorolt valamely 

harmadik országban rendelkeznek tartózkodási hellyel . 
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