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Lista dos países terceiros cujos nacionais estão sujeitos à obrigação de visto para transporem 
as fronteiras externas e a lista dos países terceiros cujos nacionais estão isentos dessa 
obrigação, no que diz respeito à saída do Reino Unido da União

Proposta de regulamento (COM(2018)0745 – C8-0483/2018 – 2018/0390(COD))

_____________________________________________________________

Alteração 1

Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) O Governo do Reino Unido declarou 
a sua intenção de não exigir um visto aos 
cidadãos da UE-27 nas suas deslocações ao 
Reino Unido para estadas de curta duração 
por motivos profissionais ou turísticos a 
partir da data em que o direito da União 
deixar de se aplicar ao Reino Unido. No 
caso de o Reino Unido introduzir uma 
obrigação de visto para os nacionais de, 
pelo menos, um Estado-Membro no 
futuro, deverá aplicar-se o mecanismo de 
reciprocidade previsto no [artigo 1.º, n.º 4, 
do Regulamento (CE) n.º 539/2001]26. O 
Parlamento Europeu, o Conselho, a 
Comissão e os Estados-Membros deverão 
atuar sem demora com vista à aplicação 
do mecanismo.

(6) O Governo do Reino Unido declarou 
a sua intenção de não exigir um visto aos 
cidadãos da UE-27 nas suas deslocações ao 
Reino Unido para estadas de curta duração 
por motivos profissionais ou turísticos a 
partir da data em que o direito da União 
deixar de se aplicar ao Reino Unido.

_________________
26 Ver nota de rodapé 23.
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Alteração 2

Proposta de regulamento
Considerando 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(7-A) A presente decisão baseia-se na 
expectativa de que, no interesse da 
manutenção de relações estreitas, o Reino 
Unido concederá plena reciprocidade em 
matéria de vistos aos nacionais de todos 
os Estados-Membros. No caso de o Reino 
Unido introduzir uma obrigação de visto 
para os nacionais de, pelo menos, um 
Estado-Membro no futuro, deverá 
aplicar-se o mecanismo de reciprocidade 
previsto no [artigo 1.º, n.º 4, do 
Regulamento (CE) n.º 539/2001]1-A. O 
Parlamento Europeu, o Conselho, a 
Comissão e os Estados-Membros deverão 
atuar sem demora com vista à aplicação 
do mecanismo. A Comissão deve 
acompanhar continuamente o respeito 
pelo princípio da reciprocidade e informar 
imediatamente o Parlamento Europeu e o 
Conselho de qualquer evolução suscetível 
de pôr em risco o respeito desse princípio.
_________________
1-A Ver nota de rodapé 23.


