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PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN 

referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii, 

a Acordului dintre Uniunea Europeană și Antigua și Barbuda de modificare a Acordului 

dintre Comunitatea Europeană și Antigua și Barbuda privind exonerarea de obligația 

de a deține viză de scurtă ședere 

(12383/2017 – C8-0174/2018 – 2017/0171(NLE)) 

(Procedura de aprobare) 

Parlamentul European, 

– având în vedere proiectul de decizie a Consiliului (12383/2017), 

– având în vedere proiectul de acord dintre Uniunea Europeană și Antigua și Barbuda de 

modificare a Acordului dintre Comunitatea Europeană și Antigua și Barbuda privind 

exonerarea de obligația de a deține viză de scurtă ședere (12382/2017), 

– având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu în conformitate cu articolul 

77 alineatul (2) litera (a) și articolul 218 alineatul (6) al doilea paragraf litera (a) punctul 

(v) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (C8-0174/2018), 

– având în vedere articolul 99 alineatele (1) și (4) și articolul 108 alineatul (7) din 

Regulamentul său de procedură, 

– având în vedere recomandarea Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne 

(A8-0305/2018), 

1. aprobă încheierea acordului; 

2. încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului și 

Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre și ale Antigua și 

Barbuda. 
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EXPUNERE DE MOTIVE  

Acest acord de modificare privind exonerarea de obligația de a deține viză de scurtă ședere 

reprezintă simultan punctul culminant al aprofundării relațiilor dintre Uniunea Europeană și 

Antigua și Barbuda, foarte importante din punct de vedere politic în contextul Acordului de la 

Cotonou. Acordul de modificare asigură coerența juridică, precum și armonizarea între statele 

membre, prin aderarea la noua definiție a conceptului de scurtă ședere, astfel cum este 

prevăzută de modificarea Codului frontierelor Schengen, care oferă o interpretare mai clară a 

acestui concept. 

Antigua și Barbuda este membru al grupului statelor din Africa, zona Caraibilor și Pacific, 

Asociației Statelor Caraibiene, Comunității Caraibilor, Mișcării Țărilor Nealiniate, 

Organizației Statelor Est-Caraibe, Organizației Statelor Americane, Organizației Națiunilor 

Unite și Organizației Mondiale a Comerțului. 

Din punct de vedere politic, Antigua și Barbuda este o monarhie constituțională, recunoscând-

o pe Regina Elisabeta a II-a ca șefă a statului. Regina este reprezentată de un guvernator 

general numit cu avizul primului-ministru. Guvernul este de o democrație parlamentară 

bicamerală. Există o Cameră inferioară a Reprezentanților, aleasă în mod direct și un Senat 

superior. Constituția garantează drepturile și libertățile individuale. 

Dialogul politic desfășurat de UE cu fiecare dintre țările ACP din Pacific, în special cu 

Antigua și Barbuda, se aprofundează treptat. Acest acord poate permite continuarea 

parteneriatului nostru într-un cadru juridic clar. Modificarea acordului de exonerare de 

obligația de a deține viză va continua să transmită un semnal pozitiv de susținere a acestei țări 

și a eforturilor pe care le depune. 

În plus, raportorul ar dori să sublinieze impactul, deloc de neglijat, pe care îl va avea 

exonerarea de obligația de a deține viză asupra apropierii dintre popoarele Europei și ale 

Antiguei și Barbudei. Noul acord privind exonerarea de obligația de a deține viză le va 

permite cetățenilor nu numai să beneficieze pe deplin de parteneriatul ACP-UE, ci și să 

participe în continuare la acesta, călătorind în condiții de costuri reduse, economice și 

practice, într-un cadru juridic mai clar și mai coerent. 

 

În acest context, raportorul salută rolul jucat de membrii Adunării Parlamentare Paritare ACP-

UE, care au contribuit în mare măsură la încheierea acestui acord care, în plus, va facilita 

participarea lor la întrunirile APP ACP-UE.  

 

Dispoziții specifice 

În cuprinsul considerentelor din acord se ține cont de situația specială a Regatului Unit și 

Irlandei. Regatul Unit și Irlanda nu vor participa, prin urmare, la acordul încheiat și nu intră 

sub incidența dispozițiilor acestuia. 

Strânsa asociere a Norvegiei, Islandei, Elveției și Liechtensteinului la implementarea, 

aplicarea și dezvoltarea acquis-ului Schengen este, de asemenea, evocată într-o declarație 

comună anexată la acord. Declarația încurajează autoritățile acestor țări să încheie cât mai 

curând cu statul Antigua și Barbuda acorduri bilaterale de exonerare de obligația de a deține 
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viză de scurtă ședere în condiții analoage prezentului acord. 

** 

În fine, raportorul le recomandă membrilor Comisiei parlamentare pentru libertăți civile, 

justiție și afaceri interne să sprijine prezentul raport, iar Parlamentului European să îl aprobe. 
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