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JUSTIFICARE SUCCINTĂ 

Regulamentul (CE) nr. 1683/1995 al Consiliului de instituire a unui model uniform de viză a 

preluat modelul adoptat de statele Schengen și a stabilit, în considerentele sale, că aceste 

documente trebuie să conțină toate informațiile necesare și să respecte standarde tehnice 

foarte ridicate, îndeosebi în ceea ce privește măsurile de siguranță împotriva contrafacerii și a 

falsificării. După introducerea modelului uniform de viză, au fost adoptate două modificări 

substanțiale ale regulamentului inițial, care au contribuit la eliberarea de documente securizate 

ce îndeplinesc standarde tehnice foarte ridicate. Cu toate acestea, în mai multe state membre 

au fost constatate incidente grave de contrafacere și fraudă în ceea ce privește autocolantele 

de viză. În opinia Comisiei, securitatea autocolantului de viză actual, aflat în circulație de 20 

de ani, trebuie considerată ca fiind compromisă. În acest context, Comisia a propus un nou 

model, prevăzut cu mai multe elemente de securitate, pentru a crește gradul de securitate a 

autocolantului de viză și a preveni contrafacerea. Nu se prevede nicio modificare de fond a 

părții dispozitive a acestui regulament; a fost înlocuită doar anexa, pentru a prezenta imaginea 

și descrierea generală a noului autocolant de viză.  

Având în vedere considerațiile de mai sus, raportorul consideră că propunerea ar trebui 

aprobată fără modificări. 

****** 

Comisia pentru afaceri juridice recomandă Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri 

interne, competentă în fond, să propună Parlamentului să își adopte poziția în primă lectură 

preluând propunerea Comisiei. 



 

PE571.707v02-00 4/4 AD\1083252RO.doc 

RO 

PROCEDURA COMISIEI SESIZATE PENTRU AVIZ 

Titlu Modelul uniform de viză 

Referințe COM(2015)0303 – C8-0164/2015 – 2015/0134(COD) 

Comisie competentă în fond 

 Data anunțului în plen 

LIBE 

6.7.2015 
   

Aviz emis de către 

 Data anunțului în plen 

JURI 

6.7.2015 

Raportor 

 Data numirii 

Angel Dzhambazki 

13.7.2015 

Examinare în comisie 12.11.2015 3.12.2015   

Data adoptării 11.1.2016    

Rezultatul votului final +: 

–: 

0: 

21 

0 

0 

Membri titulari prezenți la votul final Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-

Marie Cavada, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Laura Ferrara, 

Mary Honeyball, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, António Marinho e 

Pinto, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda 

Membri supleanți prezenți la votul final Daniel Buda, Angel Dzhambazki, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Constance 

Le Grip, Stefano Maullu, Angelika Niebler, Virginie Rozière 

 
 


