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AMENDAMENTE 001-002 
depuse de Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

Raport
Claude Moraes A8-0047/2019
Stabilirea listei țărilor terțe ai căror resortisanți trebuie să dețină viză pentru trecerea 
frontierelor externe și a listei țărilor terțe ai căror resortisanți sunt exonerați de această 
obligație, în ceea ce privește retragerea Regatului Unit din Uniune

Propunere de regulament (COM(2018)0745 – C8-0483/2018 – 2018/0390(COD))

_____________________________________________________________

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Guvernul Regatului Unit și-a 
exprimat intenția de a nu impune 
cetățenilor din UE-27 obligația de a deține 
viză atunci când călătoresc în Regatul Unit 
pentru șederi de scurtă durată în scopuri de 
afaceri sau de turism, de la data la care 
dreptul Uniunii încetează să se mai aplice 
Regatului Unit. Dacă Regatul Unit 
introduce în viitor obligativitatea vizelor 
pentru resortisanții a cel puțin un stat 
membru, ar trebui să se aplice 
mecanismul de reciprocitate prevăzut la 
[articolul 1 alineatul (4) din 
Regulamentul (CE) nr. 539/2001]26. 
Parlamentul European, Consiliul, 
Comisia și statele membre ar trebui să 
acționeze fără întârziere pentru aplicarea 
mecanismului.

(6) Guvernul Regatului Unit și-a 
exprimat intenția de a nu impune 
cetățenilor din UE-27 obligația de a deține 
viză atunci când călătoresc în Regatul Unit 
pentru șederi de scurtă durată în scopuri de 
afaceri sau de turism, de la data la care 
dreptul Uniunii încetează să se mai aplice 
Regatului Unit.
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26 A se vedea nota de subsol 23.

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) Prezenta decizie se bazează pe 
perspectiva că, în interesul menținerii 
unor relații strânse, Regatul Unit va 
acorda reciprocitate deplină în materie de 
vize pentru resortisanții tuturor statelor 
membre. Dacă Regatul Unit introduce în 
viitor obligativitatea vizelor pentru 
resortisanții din cel puțin un stat membru, 
ar trebui să se aplice mecanismul de 
reciprocitate prevăzut la [articolul 1 
alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 
539/2001]1a. Parlamentul European, 
Consiliul, Comisia și statele membre ar 
trebui să acționeze fără întârziere pentru 
aplicarea mecanismului. Comisia ar 
trebui să monitorizeze în permanență 
respectarea principiului reciprocității și să 
informeze imediat Parlamentul European 
și Consiliul cu privire la evoluțiile care ar 
putea pune în pericol respectarea acestui 
principiu.
_________________
1a A se vedea nota de subsol 23.


