
1. Australia

2. Kanada

3. Stany Zjednoczone Ameryki

jednostronnie stosują obowiązek wizowy wobec obywateli Rzeczypospolitej Polskiej.

Korzystając z tej okazji, Stałe Przedstawicielstwo Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej pragnie
ponownie złożyć Radzie Unii Europejskiej i Komisji Europejskiej wyrazy najwyższego poważania.

(1) Niniejsze powiadomienie jest publikowane zgodnie z art. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 851/2005 z dnia 2 czerwca
2005 r. (Dz.U. L 141 z 4.6.2005, str. 3) zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 539/2001 z dnia 15 marca 2001 r.
(Dz.U. L 81 z 21.3.2001, str. 1).

Powiadomienie Republiki Słowenii w sprawie wzajemności wizowej (1)

(2005/C 251/18)

Stałe Przedstawicielstwo Republiki Słowenii przy Unii Europejskiej przesyła wyrazy szacunku Radzie Unii
Europejskiej i ma zaszczyt powiadomić, w oparciu o art. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 851/2005 z dnia
2 czerwca 2005 r. zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 539/2001 wymieniające państwa trzecie,
których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych oraz te, których
obywatele są zwolnieni z tego wymogu w odniesieniu do mechanizmu wzajemności, że na dzień 24
czerwca 2005 r. obywatele słoweńscy podlegają obowiązkowi wizowemu w następujących państwach trze-
cich wymienionych w załączniku II do rozporządzenia (WE) 539/2001:

1. Australia

2. Brunei

Korzystając z tej okazji, Stałe Przedstawicielstwo Republiki Słowenii przy Unii Europejskiej
pragnie ponownie złożyć Radzie Unii Europejskiej wyrazy najwyższego poważania i przyjaźni.

(1) Niniejsze powiadomienie jest publikowane zgodnie z art. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 851/2005 z dnia 2 czerwca
2005 r. (Dz.U. L 141 z 4.6.2005, str. 3) zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 539/2001 z dnia 15 marca 2001 r.
(Dz.U. L 81 z 21.3.2001, str. 1).

Powiadomienie Republiki Portugalskiej w sprawie wzajemności wizowej (1)

(2005/C 251/19)

Szanowny Panie Sekretarzu Generalny,

Odnośnie do naszego pisma nr 2123 z dnia 19 lipca 2005 r., w którym zawiadomiliśmy, że Brunei
wymaga posiadania wizy od obywateli portugalskich, chciałbym poinformować, że powiadomienia tego
dokonano w oparciu o art. 2 rozporządzenia 851/2005 z dnia 2 czerwca zmieniającego rozporządzenie
(WE) nr 539/2001 w kwestii mechanizmu wzajemności.

Ponadto pragnę poinformować, że takie samo powiadomienie oparte na tej samej podstawie prawnej
zostało przesłane Komisji Europejskiej z tą samą datą.

Proszę przyjąć wyrazy najwyższego poważania.
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