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A Cseh Köztársaság Európai Unió melletti Állandó Képviselete ezúton gratulál az Európai Unió Tanácsának,
és ismételten elismerését fejezi ki az EU Tanácsának az Állandó Képviselet napi feladatainak ellátásával kap-
csolatos számos kérdésben nyújtott folytonos együttműködésért és támogatásért. Az Európai Unió Tanácsa
és az Állandó Képviselet között kialakult barátságos munkalégkörre tekintettel ez utóbbi élni kíván a
lehetőséggel, hogy az Európai Bizottság figyelmébe ajánlja a következő kérdést.

A Cseh Köztársaság úgy határozott, hogy hivatalosan értesíti azon országokat, amelyek a Cseh Köztársa-
ságnak a 2004. május 1-je óta fennálló európai uniós tagsága ellenére fenntartják az egyoldalú vízumrend-
szert a cseh állampolgárokkal szemben, és amely országokkal az uniós szinten folytatott intenzív kétoldalú
tárgyalások és találkozók nem vezettek valós eredményhez.

Ezen, a külső határok átlépésekor vízumkötelezettség alá eső, illetve az e kötelezettség alól mentes
harmadik országbeli állampolgárok országainak felsorolásáról szóló, 2001. március 15-i 539/2001/EK
tanácsi rendelet 1. cikke (4) bekezdésének a) pontján alapuló feljegyzéssel a Cseh köztársaság értesíti Brazí-
liát, mint a vízumrendszert a cseh állampolgárokkal szemben egyoldalúan alkalmazó országot.

Tekintve, hogy a vízumviszonosság politikai szinten rendkívül érzékeny kérdés, a Cseh Köztársaság hiszi,
hogy a fent említett rendeletben előírt szolidaritási záradékon alapulva haladéktalanul sor kerül azon intéz-
kedések meghozatalára, amelyek egyfelől az uniós polgárok, másfelől Brazília állampolgárai számára ugya-
nazon egyenlő és kölcsönös rendszert biztosítják egymás határainak átlépésekor.

A Cseh Köztársaság Európai Unió melletti Állandó Képviselete ezúton megragadja az alkalmat, hogy ismé-
telten kifejezze nagyrabecsülését, és barátságáról biztosítsa az Európai Unió Tanácsát.
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(1) Az Állandó Képviselők Bizottsága 2005. június 21-i ülésén megállapodott ezen tájékoztatásoknak a 2005. június 2-i
851/2005/EK rendelet (HL L 141, 2005.6.4., 3. o.) által módosított 2001. március 15-i 539/2001/EK rendelet (HL L
81, 2001.3.21.1. o.) 1. cikke (4) bekezdésének a) pontjával összhangban történő közzétételéről.



2005. május 24.
Hivatkozási szám:
3647/2005

A Cseh Köztársaság Európai Unió melletti Állandó Képviselete ezúton gratulál az Európai Unió Tanácsának,
és ismételten elismerését fejezi ki az EU Tanácsának az Állandó Képviselet napi feladatainak ellátásával kap-
csolatos számos kérdésben nyújtott folytonos együttműködésért és támogatásért. Az Európai Unió Tanácsa
és az Állandó Képviselet között kialakult barátságos munkalégkörre tekintettel ez utóbbi élni kíván a
lehetőséggel, hogy az Európai Bizottság figyelmébe ajánlja a következő kérdést.

A Cseh Köztársaság úgy határozott, hogy hivatalosan értesíti azon országokat, amelyek a Cseh Köztársa-
ságnak a 2004. május 1-je óta fennálló európai uniós tagsága ellenére fenntartják az egyoldalú vízumrend-
szert a cseh állampolgárokkal szemben, és amely országokkal az uniós szinten folytatott intenzív kétoldalú
tárgyalások és találkozók nem vezettek valós eredményhez.

Ezen, a külső határok átlépésekor vízumkötelezettség alá eső, illetve az e kötelezettség alól mentes
harmadik országbeli állampolgárok országainak felsorolásáról szóló, 2001. március 15-i 539/2001/EK
tanácsi rendelet 1. cikke (4) bekezdésének a) pontján alapuló feljegyzéssel a Cseh köztársaság értesíti
Bruneit, mint a vízumrendszert a cseh állampolgárokkal szemben egyoldalúan alkalmazó országot.

Tekintve, hogy a vízumviszonosság politikai szinten rendkívül érzékeny kérdés, a Cseh Köztársaság hiszi,
hogy a fent említett rendeletben előírt szolidaritási záradékon alapulva haladéktalanul sor kerül azon intéz-
kedések meghozatalára, amelyek egyfelől az uniós polgárok, másfelől Brunei állampolgárai számára ugya-
nazon egyenlő és kölcsönös rendszert biztosítják egymás határainak átlépésekor.

A Cseh Köztársaság Európai Unió melletti Állandó Képviselete ezúton megragadja az alkalmat, hogy ismé-
telten kifejezze nagyrabecsülését, és barátságáról biztosítsa az Európai Unió Tanácsát.
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A Cseh Köztársaság Európai Unió melletti Állandó Képviselete ezúton gratulál az Európai Unió Tanácsának,
és ismételten elismerését fejezi ki az EU Tanácsának az Állandó Képviselet napi feladatainak ellátásával kap-
csolatos számos kérdésben nyújtott folytonos együttműködésért és támogatásért. Az Európai Unió Tanácsa
és az Állandó Képviselet között kialakult barátságos munkalégkörre tekintettel ez utóbbi élni kíván a
lehetőséggel, hogy az Európai Bizottság figyelmébe ajánlja a következő kérdést.

A Cseh Köztársaság úgy határozott, hogy hivatalosan értesíti azon országokat, amelyek a Cseh Köztársa-
ságnak a 2004. május 1-je óta fennálló európai uniós tagsága ellenére fenntartják az egyoldalú vízumrend-
szert a cseh állampolgárokkal szemben, és amely országokkal az uniós szinten folytatott intenzív kétoldalú
tárgyalások és találkozók nem vezettek valós eredményhez.

Ezen, a külső határok átlépésekor vízumkötelezettség alá eső, illetve az e kötelezettség alól mentes
harmadik országbeli állampolgárok országainak felsorolásáról szóló, 2001. március 15-i 539/2001/EK
tanácsi rendelet 1. cikke (4) bekezdésének a) pontján alapuló feljegyzéssel a Cseh köztársaság értesíti
Kanadát, mint a vízumrendszert a cseh állampolgárokkal szemben egyoldalúan alkalmazó országot.

Tekintve, hogy a vízumviszonosság politikai szinten rendkívül érzékeny kérdés, a Cseh Köztársaság hiszi,
hogy a fent említett rendeletben előírt szolidaritási záradékon alapulva haladéktalanul sor kerül azon intéz-
kedések meghozatalára, amelyek egyfelől az uniós polgárok, másfelől Kanada állampolgárai számára ugya-
nazon egyenlő és kölcsönös rendszert biztosítják egymás határainak átlépésekor.

A Cseh Köztársaság Európai Unió melletti Állandó Képviselete ezúton megragadja az alkalmat, hogy ismé-
telten kifejezze nagyrabecsülését, és barátságáról biztosítsa az Európai Unió Tanácsát.
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