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СПОРАЗУМЕНИЕ
между Европейския съюз и Република Сейшели за изменение на Споразумението между
Европейската общност и Република Сейшели за отмяна на визовия режим за краткосрочно
пребиваване
ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ,

от една страна, и
РЕПУБЛИКА СЕЙШЕЛИ, (наричана по-долу „Сейшели“),

от друга страна,
заедно наричани по-нататък „договарящите се страни“,
КАТО ВЗЕХА ПРЕДВИД Споразумението между Европейската общност и Република Сейшели за отмяна на визовия режим за

краткосрочно пребиваване (1) (наричано по-нататък „Споразумението“), което влезе в сила на 1 януари 2010 г.,
КАТО ПОТВЪРЖДАВАТ ОТНОВО значението на улесняването на контактите между хората,
КАТО ОТБЕЛЯЗВАТ, че Споразумението действа в полза на гражданите на договарящите се страни,
КАТО ВЗЕМАТ ПРЕДВИД, че определението за краткосрочно пребиваване, предвидено в Споразумението (три месеца в

продължение на шестмесечен период след датата на първото влизане) не е достатъчно точно и по-специално, че формули
ровката „датата на първото влизане“ може да породи неясноти и въпроси,
КАТО ИМАТ ПРЕДВИД, че с Регламент (ЕС) № 610/2013 на Европейския парламент и на Съвета (2) бяха въведени

хоризонтални промени в достиженията на правото на Европейския съюз в областта на визите и границите и кратко
срочното пребиваване беше определено на „90 дни в рамките на всеки 180-дневен период“,
КАТО ВЗЕМАТ ПРЕДВИД, че Системата за влизане/излизане, която предстои да бъде създадена от Европейския съюз, изкисва

използването на еднакво и ясно определение за краткосрочно пребиваване, което е приложимо за всички граждани на
трети държави,
КАТО ЖЕЛАЯТ да гарантират плавен поток на пътниците на гранично-пропускателните пунктове на договарящите се

страни,
КАТО ПОТВЪРЖДАВАТ ОТНОВО, че Споразумението обхваща гражданите на всички държави — членки на Европейския

съюз, с изключение на Обединеното кралство и Ирландия,
КАТО ВЗЕМАТ ПРЕДВИД Протокола относно позицията на Обединеното кралство и Ирландия по отношение на простран

ството на свобода, сигурност и правосъдие и Протокола относно достиженията на правото от Шенген, включени в
рамките на Европейския съюз, приложени към Договора за Европейския съюз и към Договора за функционирането на
Европейския съюз, и като потвърждават, че разпоредбите на настоящото изменящо споразумение не се прилагат по
отношение на Обединеното кралство и Ирландия,
СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

Член 1
Споразумението се изменя както следва:
1) В заглавието думите „Европейската общност“ се заменят с думите „Европейския съюз“, в член 3, параграф 5 думите
„общностното право“ се заменят с думите „правото на Съюза“, в член 6, параграф 1 и в член 4, параграф 3 думите
„Европейската общност“ и „Общността“ се заменят съответно с думите „Европейския съюз“ и „Съюзът“, и в член 8,
параграф 7 думата „Общността“ се заменя с думата „Съюзът“;
2) В член 1 думите „три месеца в продължение на шестмесечен период“ се заменят с думите „90 дни в рамките на всеки
180-дневен период“.
(1) ОВ L 169, 30.6.2009 г., стр. 31.
(2) Регламент (ЕС) № 610/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 562/2006 на
Европейския парламент и на Съвета за създаване на Кодекс на Общността за режима на движение на лица през границите (Кодекс на
шенгенските граници), Конвенцията за прилагане на Споразумението от Шенген, регламенти (ЕО) № 1683/95 и (ЕО) № 539/2001 на
Съвета и регламенти (ЕО) № 767/2008 и (ЕО) № 810/2009 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 182, 29.6.2013 г., стр. 1).
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3) Член 4 се изменя както следва:
а) параграф 1 се заменя със следното:
„1.
Гражданите на Европейския съюз могат да пребивават на територията на Сейшели за максимален срок от
90 дни в рамките на всеки 180-дневен период.“;
б) параграф 2 се заменя със следното:
„2.
Гражданите на Сейшели могат да пребивават на територията на държавите членки, прилагащи изцяло
достиженията на правото от Шенген, за максимален срок от 90 дни в рамките на всеки 180-дневен период. Този
срок се изчислява независимо от пребиваването в държава членка, която все още не прилага изцяло достиженията
на правото от Шенген.
Гражданите на Сейшели могат да пребивават за максимален срок от 90 дни в рамките на всеки 180-дневен период
на територията на всяка от държавите членки, които все още не прилагат изцяло достиженията на правото от
Шенген, независимо от продължителността на пребиването, изчислена за територията на държавите членки, които
прилагат изцяло достиженията на правото от Шенген.“;
в) параграф 3 думите „три месеца“ се заменят с думите „90 дни“;
4) В член 8, параграф 4, последното изречение се заменя със следното:
„Договарящата се страна, която временно е спряла изпълнението на настоящото споразумение, незабавно информира
другата договаряща се страна, ако причините за това временно спиране отпаднат, и възобновява изпълнението.“
Член 2
Настоящото изменящо споразумение се ратифицира или одобрява от договарящите се страни в съответствие с техните
съответни вътрешни процедури и влиза в сила на първия ден от шестия месец след датата, на която последната
договаряща се страна уведоми другата за приключването на горепосочените процедури.
Съставено в два еднообразни екземпляра на английски, български, гръцки, датски, естонски, испански, италиански,
латвийски, литовски, малтийски, немски, нидерландски, полски, португалски, румънски, словашки, словенски, унгарски,
фински, френски, хърватски, чешки и шведски език, като текстовете на всички езици са еднакво автентични.
Съставено в Брюксел на двадесет и пети април две хиляди и осемнадесета година.
Hecho en Bruselas, el veinticinco de abril de dos mil dieciocho.
V Bruselu dne dvacátého pátého dubna dva tisíce osmnáct.
Udfærdiget i Bruxelles den femogtyvende april to tusind og atten.
Geschehen zu Brüssel am fünfundzwanzigsten April zweitausendachtzehn.
Kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta aprillikuu kahekümne viiendal päeval Brüsselis.
Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι πέντε Απριλίου δύο χιλιάδες δεκαοκτώ.
Done at Brussels on the twenty-fifth day of April in the year two thousand and eighteen.
Fait à Bruxelles, le vingt-cinq avril deux mille dix-huit.
Sastavljeno u Bruxellesu dvadeset petog travnja godine dvije tisuće osamnaeste.
Fatto a Bruxelles, addì venticinque aprile duemiladiciotto.
Briselē, divi tūkstoši astoņpadsmitā gada divdesmit piektajā aprīlī.
Priimta du tūkstančiai aštuonioliktų metų balandžio dvidešimt penktą dieną Briuselyje.
Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizennyolcadik év április havának huszonötödik napján.
Magħmul fi Brussell, fil-ħamsa u għoxrin jum ta' April fis-sena elfejn u tmintax.
Gedaan te Brussel, vijfentwintig april tweeduizend achttien.
Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego piątego kwietnia roku dwa tysiące osiemnastego.
Feito em Bruxelas, em vinte e cinco de abril de dois mil e dezoito.
Întocmit la Bruxelles la douăzeci și cinci aprilie două mii optsprezece.
V Bruseli dvadsiateho piateho apríla dvetisícosemnásť.
V Bruslju, dne petindvajsetega aprila leta dva tisoč osemnajst.
Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäviidentenä päivänä huhtikuuta vuonna kaksituhattakahdeksantoista.
Som skedde i Bryssel den tjugofemte april år tjugohundraarton.
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За Европейския съюз
Рог la Unión Europea
Za Evropskou unii
For Den Europæiske Union
Für die Europäische Union
Euroopa Liidu nimel
Για την Ευρωπαϊκή Ένωση
For the European Union
Pour l'Union européenne
Za Europsku uniju
Per l'Unione europea
Eiropas Savienības vārdā –
Europos Sąjungos vardu
Az Európai Unió részéről
Għall-Unjoni Ewropea
Voor de Europese Unie
W imieniu Unii Europejskiej
Pela União Europeia
Pentru Uniunea Europeană
Za Európsku úniu
Za Evropsko unijo
Euroopan unionin puolesta
För Europeiska unionen
За Република Сейшели
Por la República de Seychelles
Za Seychelskou republiku
For Republikken Seychellerne
Für die Republik Seychellen
Seišelli Vabariigi nimel
Για τη Δημοκρατία των Σεϋχελλών
For the Republic of Seychelles
Pour la République des Seychelles
Za Republiku Sejšele
Per la Repubblica delle Seychelles
Seišelu Republikas vārdā –
Seišelių Respublikos vardu
A Seychelle Köztársaság részéről
Għar-Repubblika tas-Seychelles
Voor de Republiek der Seychellen
W imieniu Republiki Seszeli
Pela República das Seicheles
Pentru Republica Seychelles
Za Seychelskú republiku
Za Republiko Sejšeli
Seychellien tasavallan puolesta
För Republiken Seychellerna
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СЪВМЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ ОТНОСНО ИСЛАНДИЯ, НОРВЕГИЯ, ШВЕЙЦАРИЯ И ЛИХТЕНЩАЙН

Желателно е властите на Норвегия, Исландия, Швейцария и Лихтенщайн, от една страна, и на Сейшели, от друга страна,
незабавно да изменят съществуващите двустранни споразумения за премахване на визите за краткосрочно пребиваване в
съответствие с условията на настоящото изменящо споразумение.

СЪВМЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ ОТНОСНО ТЪЛКУВАНЕТО НА 90 ДНИ В РАМКИТЕ НА ВСЕКИ 180-ДНЕВЕН ПЕРИОД

Договарящите се страни приемат, че максималният срок от 90 дни в рамките на всеки 180-дневен период, предвиден в
член 4 от Споразумението, означава или непрекъснато посещение, или няколко последователни посещения, чиято продъл
жителност не надвишава общо 90 дни в рамките на всеки 180-дневен период.
Понятието „всеки“ предполага прилагането на „подвижен“ референтен период от 180 дни, като се гледа назад всеки ден от
престоя за последния период от 180 дни, за да се провери дали продължава да бъде изпълнявано изискването за 90 дни
в рамките на всеки 180-дневен период. Наред с другото това означава, че липсата на непрекъснат период от 90 дни
позволява нов престой до 90 дни.

