
ZAWIADOMIENIA PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

Powiadomienia przekazane przez Republikę Bułgarii w sprawie wzajemności wizowej (1)

(2007/C 75/03)

Bruksela, 13 lutego 2007 r.

Sprawa nr 429

Stałe Przedstawicielstwo Republiki Bułgarii przy Unii Europejskiej składa wyrazy szacunku Radzie Unii Euro-
pejskiej i zgodnie z art. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 851/2005 zmieniającym rozporządzenie (WE)
nr 539/2001 w odniesieniu do mechanizmu wzajemności oświadcza, że obywatele Republiki Bułgarii podle-
gają obowiązkowi wizowemu w odniesieniu do następujących państw trzecich wymienionych w załączniku
II do rozporządzenia (WE) nr 539/2001: Australii, Boliwii, Brunei, Kanady, Meksyku, Nowej Zelandii,
Panamy, Singapuru i Stanów Zjednoczonych Ameryki.

Kostaryka i Malezja zwalniają obywateli bułgarskich z obowiązku wizowego na okres trzydziestu dni, co
nie może być uważane za pełną wzajemność.

Republika Bułgarii podpisała umowy o ruchu bezwizowym z Izraelem i Paragwajem, które nie obowiązują
z racji toczących się procedur ratyfikacji. Obywatele bułgarscy nadal podlegają obowiązkowi wizowemu w
odniesieniu do tych dwóch państw, co stanowi także chwilowy brak wzajemności.

Nota werbalna o identycznym brzmieniu zostanie także wysłana do Komisji Europejskiej.

Stałe Przedstawicielstwo Republiki Bułgarii pragnie skorzystać z okazji i ponownie złożyć Radzie Unii Euro-
pejskiej wyrazy najgłębszego szacunku.

Bruksela, 26 lutego 2007 r.

Sprawa nr 429A

Stałe Przedstawicielstwo Bułgarii przy Unii Europejskiej składa wyrazy szacunku Sekretariatowi Generalnemu
Rady Unii Europejskiej i w dodatku do noty werbalnej Stałego Przedstawicielstwa nr 429 z dnia
13.2.2007 r. i zgodnie z art. 2 rozporządzenia Rady nr 851/2005 uzupełniającego rozporządzenie
nr 539/2001 w odniesieniu do mechanizmu wzajemności oświadcza, że od dnia 11 marca 2007 r. obywa-
tele bułgarscy są zwolnieni z obowiązku wizowego w zakresie tranzytu i krótkich pobytów do 90 dni w
Stanach Zjednoczonych Meksyku w ciągu sześciu miesięcy od dnia pierwszego wjazdu.

Nota werbalna o identycznym brzmieniu została także wysłana do Komisji Europejskiej.

Stałe Przedstawicielstwo Republiki Bułgarii pragnie skorzystać z okazji i ponownie złożyć Radzie Unii Euro-
pejskiej wyrazy najgłębszego szacunku.
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(1) Niniejsze powiadomienia są publikowane zgodnie z art. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 851/2005 (Dz.U. L 141 z
4.6.2005, str. 3) zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 539/2001 (Dz.U. L 81 z 21.3.2001, str. 1).


