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Legenda simbolurilor utilizate

* Procedura de consultare
*** Procedura de aprobare

***I Procedura legislativă ordinară (prima lectură)
***II Procedura legislativă ordinară (a doua lectură)

***III Procedura legislativă ordinară (a treia lectură)

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus în proiectul de act.)

Amendamente la un proiect de act

Amendamentele Parlamentului prezentate pe două coloane

Textul eliminat este evidențiat prin caractere cursive aldine în coloana din 
stânga. Textul înlocuit este evidențiat prin caractere cursive aldine în ambele 
coloane. Textul nou este evidențiat prin caractere cursive aldine în coloana 
din dreapta.

În primul și în al doilea rând din antetul fiecărui amendament se identifică 
fragmentul vizat din proiectul de act supus examinării. În cazul în care un 
amendament vizează un act existent care urmează să fie modificat prin 
proiectul de act, antetul conține două rânduri suplimentare în care se indică 
actul existent și, respectiv, dispoziția din acesta vizată de modificare. 

Amendamentele Parlamentului prezentate sub formă de text consolidat

Părțile de text noi sunt evidențiate prin caractere cursive aldine. Părțile de 
text eliminate sunt indicate prin simbolul ▌ sau sunt tăiate. Înlocuirile sunt 
semnalate prin evidențierea cu caractere cursive aldine a textului nou și prin 
eliminarea sau tăierea textului înlocuit. 
Fac excepție de la regulă și nu se evidențiază modificările de natură strict 
tehnică efectuate de serviciile competente în vederea elaborării textului final.
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PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului 
privind Codul de vize al Uniunii (Codul de vize) (reformare)
(COM(2014)0164 – C8-0001/2014 – 2014/0094(COD))

(Procedura legislativă ordinară - reformare)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului 
(COM(2014)0164),

– având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 77 alineatul (2) litera (a) din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost 
prezentată de către Comisie (C8-0001/2014),

– având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene,

– având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 10 septembrie 
2014,

– având în vedere Acordul interinstituțional din 28 noiembrie 2001 privind utilizarea mai 
structurată a tehnicii de reformare a actelor legislative1,

– având în vedere scrisoarea din 30 septembrie 2014 a Comisiei pentru afaceri juridice, 
adresată Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne în conformitate cu 
articolul 104 alineatul (3) din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere scrisorile adresate de Președinte la 31 august 2015, în conformitate cu 
articolul 104 alineatul (3) din Regulamentul său de procedură, Comisiei și Consiliului, 
prin care acestea sunt informate că Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri 
interne ar putea depune amendamente la părțile codificate ale propunerii de reformare 
menționate mai sus, în conformitate cu punctul 8 din Acordul interinstituțional din 28 
noiembrie 2001 privind utilizarea mai structurată a tehnicii de reformare a actelor 
legislative,

– având în vedere articolele 104 și 59 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne și 
avizul Comisiei pentru transport și turism (A7-0000/2015),

A. întrucât grupul de lucru consultativ al serviciilor juridice ale Parlamentului European, 
Consiliului și Comisiei consideră că propunerea Comisiei nu conține nicio modificare 
de fond în afara celor care au fost identificate ca atare în propunere sau în avizul 
grupului de lucru consultativ și întrucât, în ceea ce privește codificarea dispozițiilor 

1 JO C 77, 28.3.2002, p. 1.
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neschimbate din actele precedente cu respectivele modificări, propunerea se limitează 
la o simplă codificare a actelor existente, fără modificări de fond ale acestora,

1. adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare, modificată pentru a ține seama 
de recomandările grupului de lucru consultativ al serviciilor juridice ale Parlamentului 
European, Consiliului și Comisiei;

2. sugerează ca actul să fie citat ca „Regulamentul López Aguilar privind Codul vizelor”;

3. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în 
mod substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

4. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și 
parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Regulamentul (CE) nr. 810/2009 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
a fost modificat de mai multe ori în mod 
substanțial. Întrucât se impun noi 
modificări, este necesar, din motive de 
claritate, să se procedeze la reformarea 
respectivului regulament. 

eliminat

Or. en

Justificare

Codul vizelor a fost modificat doar într-un mod foarte limitat, prin Regulamentul nr. 
977/211, Regulamentul nr. 154/2012 și Regulamentul nr. 610/2013 ale Comisiei. În cadrul 
reuniunii lor din 7 iulie, coordonatorii LIBE au convenit că Comisia ar trebui să fie în 
măsură să modifice și părțile codificate, în conformitate cu punctul 8 din Acordul 
interinstituțional din 28 noiembrie 2001 privind utilizarea mai structurată a tehnicii de 
reformare a actelor legislative. Comisia și Consiliul au fost informate în consecință.
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Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Eliberarea unei vize pentru o 
persoană care solicită protecție constituie 
un mijloc de a-i permite acesteia accesul 
pe teritoriul statelor membre în condiții de 
siguranță. De aceea, atunci când se ia în 
considerare competența consulară 
teritorială, admisibilitatea unei cereri de 
viză sau posibilitatea eliberării unei vize 
cu valabilitate teritorială limitată, 
consulatele ar trebui să acorde o atenție 
deosebită persoanelor care solicită 
protecție. Pentru aceste persoane, statele 
membre ar trebui să recurgă la excepții 
din rațiuni umanitare sau în virtutea unor 
obligații internaționale prevăzute în 
prezentul regulament.

Or. en

Justificare

Actuala criză legată de migrație și numărul inacceptabil de decese pe mare constituie o 
problemă complexă, care poate fi rezolvată doar prin măsuri diversificate, de o manieră 
holistică. Revizuirea Codului vizelor constituie o ocazie pentru a atrage în mai mare măsură 
atenția consulatelor asupra eventualelor cazuri în care protecția este necesară și ar putea 
prin urmare constitui o soluție. Considerentul propus amintește că, în conformitate cu 
jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului, în unele situații statele au anumite 
obligații chiar și în afara teritoriului lor, atunci când își exercită jurisdicția. A se vedea 
cauza Hirsi și alții / Italia.

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 6 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6b) În aplicarea prezentului regulament, 
statele membre trebuie să respecte 
obligațiile care le revin în temeiul 
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dreptului internațional, în special 
Convenția Națiunilor Unite privind 
statutul refugiaților, Convenția europeană 
pentru apărarea drepturilor omului și a 
libertăților fundamentale, Convenția 
internațională privind drepturile civile și 
politice, Convenția Organizației 
Națiunilor Unite împotriva torturii și a 
altor pedepse și tratamente crude, 
inumane sau degradante, Convenția 
Organizației Națiunilor Unite privind 
drepturile copilului, precum și alte 
instrumente internaționale relevante.

Or. en

Justificare

Codul vizelor se referă de mai multe ori la „obligațiile internaționale” ale statelor membre, 
fără nicio trimitere în text cu privire la ceea ce se înțelege prin aceste obligații. 
Considerentul propus reamintește obligațiile asumate de statele membre. În funcție de 
jurisprudență și de interpretarea lor, anumite dispoziții ale actelor menționate în acest 
considerent ar putea într-adevăr să implice o serie de obligații ale statelor membre de a 
respecta drepturile solicitanților atunci când se ocupă de cererile de viză.

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Ar trebui să se presupună că 
solicitanții care sunt înregistrați în VIS și 
au obținut și utilizat în mod legal două vize 
în cursul celor 12 luni anterioare depunerii 
cererii îndeplinesc condițiile de intrare 
legate de riscul de imigrație 
neregulamentară, precum și de necesitatea 
de a avea suficiente mijloace de întreținere. 
Totuși, această prezumție ar trebui să poată 
fi respinsă în cazul în care autoritățile 
competente constată că una sau mai multe 
dintre aceste condiții nu sunt îndeplinite în 
anumite cazuri individuale.

(10) Ar trebui să se presupună că 
solicitanții care sunt înregistrați în VIS și 
au obținut și utilizat în mod legal două vize 
în cursul celor 18 luni anterioare depunerii 
cererii îndeplinesc condițiile de intrare 
legate de riscul de imigrație 
neregulamentară, precum și de necesitatea 
de a avea suficiente mijloace de întreținere. 
Totuși, această prezumție ar trebui să poată 
fi respinsă în cazul în care autoritățile 
competente constată că una sau mai multe 
dintre aceste condiții nu sunt îndeplinite în 
anumite cazuri individuale.
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Or. en

Justificare

Perioada în care sunt necesare cele două vize pentru ca o persoană să fie considerată că „ar 
călători cu regularitate” ar trebui prelungită, deoarece perioada de 12 luni este prea scurtă. 
În cazul în care un călător, de exemplu, vine o dată în fiecare an o dată pentru vacanță în 
UE, în august de pildă, acesta nu ar putea beneficia de această dispoziție, chiar dacă a 
utilizat mai multe vize în mod corect.

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Considerentul 27 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(27a) Statele membre și consulatele ar 
trebui să facă eforturi pentru a permite 
depunerea cererilor de viză online, în 
special pentru solicitanții înregistrați în 
VIS și pentru persoanele care călătoresc 
cu regularitate înregistrate în VIS ale 
căror date, inclusiv cele biometrice, sunt 
deja stocate în VIS.

Or. en

Justificare

Este important să se ia măsuri în vederea modernizării procedurii de solicitare a vizei. În 
special, cum lansarea VIS este pe punctul de a fi finalizată, consulatele și-ar putea crește 
eficiența dacă și alte etape ale procesului de acordare a vizelor ar fi efectuate pe cale 
electronică. Intenția nu este de a transforma aceasta într-o obligație pentru statele membre, 
însă consulatele care doresc să acționeze în acest mod ar trebui încurajate să facă acest 
lucru.

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Considerentul 36

Textul propus de Comisie Amendamentul

(36) Este necesară reglementarea situațiilor 
în care un stat membru decide să coopereze 

(36) Este necesară reglementarea situațiilor 
în care un stat membru decide să coopereze 
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cu un prestator extern de servicii în vederea 
colectării cererilor. Astfel de măsuri ar 
trebui stabilite în conformitate cu 
principiile generale de eliberare a vizelor și 
cu respectarea cerințelor de protecție a 
datelor stabilite prin Directiva 95/46/CE.

cu un prestator extern de servicii în vederea 
colectării cererilor. O astfel de decizie 
poate fi luată în cazul în care, în situații 
speciale sau din motive legate de situația 
locală, nu sunt posibile alte soluții. Astfel 
de măsuri ar trebui stabilite în conformitate 
cu principiile generale de eliberare a 
vizelor și cu respectarea cerințelor de 
protecție a datelor stabilite prin Directiva 
95/46/CE. Atunci când un stat membru 
decide să coopereze cu un prestator extern 
de servicii, acesta ar trebui să permită în 
continuare solicitanților să depună 
cererile direct la misiunile sale 
diplomatice sau la oficiile sale consulare, 
cu excepția cazului în care această 
opțiune nu este posibilă din rațiuni de 
securitate.

Or. en

Justificare

Într-adevăr, ar putea fi necesară, în anumite circumstanțe, colaborarea cu un prestator de 
servicii, iar acest lucru ar putea îmbunătăți și serviciile pentru solicitanți. Externalizarea ar 
trebui însă analizată cu atenție și nu ar trebui să se opteze pentru aceasta în mod semi-
automat.

Obligația de a menține accesul la consulat este în prezent parte din Cod, dar Comisia 
propune eliminarea acesteia. Consulatele ar trebui însă să fie în măsură să primească 
solicitanți, chiar și numai în cazul unor probleme cu furnizorul de servicii sau pentru 
membrii familiilor cetățenilor UE (a se vedea amendamentul la articolul 8 alineatul (3)). Se 
propune o reformulare a dispozițiilor actuale.

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Considerentul 43

Textul propus de Comisie Amendamentul

(43) Pentru a adapta la circumstanțele în 
schimbare lista comună a țărilor terțe ai 
căror resortisanți trebuie să fie în posesia 
unei vize de tranzit aeroportuar la trecerea 
prin zona de tranzit internațional din 
aeroporturile situate pe teritoriul statelor 

(43) Pentru a adapta la circumstanțele în 
schimbare lista comună a țărilor terțe ai 
căror resortisanți trebuie să fie în posesia 
unei vize de tranzit aeroportuar la trecerea 
prin zona de tranzit internațional din 
aeroporturile situate pe teritoriul statelor 
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membre, precum și lista permiselor de 
ședere care conferă titularilor dreptul de 
tranzit prin aeroporturile statelor membre 
fără să li se solicite să dețină o viză de 
tranzit aeroportuar, ar trebui să se delege 
Comisiei competența de a adopta acte în 
conformitate cu articolul 290 din tratat. 
Este foarte important ca, în timpul 
lucrărilor pregătitoare, Comisia să 
desfășoare consultări adecvate, inclusiv la 
nivel de experți.

membre, lista permiselor de ședere care 
conferă titularilor dreptul de tranzit prin 
aeroporturile statelor membre fără să li se 
solicite să dețină o viză de tranzit 
aeroportuar, dispozițiile privind 
completarea și fixarea autocolantului de 
viză, precum și normele de emitere a vizei 
la frontieră pentru navigatorii în tranzit, 
în funcție de cerințele de viză și pentru a 
adopta instrucțiunile operaționale privind 
aplicarea practică a prezentului 
regulament, care îl completează, ar trebui 
să se delege Comisiei competența de a 
adopta acte în conformitate cu articolul 290 
din tratat. Este foarte important ca, în 
timpul lucrărilor pregătitoare, Comisia să 
desfășoare consultări adecvate, inclusiv la 
nivel de experți. Atunci când pregătește și 
elaborează acte delegate, Comisia ar 
trebui să asigure transmiterea simultană, 
promptă și adecvată a documentelor 
relevante către Parlamentul European și 
Consiliu.

Or. en

Justificare

Comisia propune eliminarea unor anexe ale actualului cod și adoptarea lor într-o etapă 
ulterioară, prin acte de punere în aplicare. Deoarece acest lucru ar reduce rolul 
legislatorului, se propune ca anexele să rămână parte a legislației, dar să poată fi modificate 
prin acte delegate. Aceasta nu este o chestiune de interpretări juridice diferite, ci de opțiune 
politică. Jurisprudența constantă a Curții de Justiție arată că este la latitudinea legiuitorului 
să stabilească ce anume ar trebui să facă parte din legislație (a se vedea, de exemplu, C-
88/14). 

În ceea ce privește instrucțiunile, a se vedea justificarea de la amendamentul la articolul 50.

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Considerentul 44

Textul propus de Comisie Amendamentul

(44) Pentru a asigura condiții uniforme (44) Pentru a asigura condiții uniforme 
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pentru punerea în aplicare a prezentului 
regulament în ceea ce privește stabilirea 
unor instrucțiuni operaționale privind 
practicile și procedurile pe care trebuie să 
le urmeze statele membre atunci când 
prelucrează cererile de viză, listele 
documentelor justificative care trebuie 
aplicate în fiecare jurisdicție, rubricile 
obligatorii de pe autocolantul de viză, 
normele privind aplicarea autocolantului 
de viză, precum și normele privind 
eliberarea vizelor pentru navigatori la 
frontiera externă, ar trebui să se confere 
Comisiei competențe de executare. Aceste 
competențe ar trebui să fie exercitate în 
conformitate cu Regulamentul (UE) 
nr. 182/2011 al Parlamentului European și 
al Consiliului. Procedura utilizată pentru 
adoptarea unor astfel de acte de punere în 
aplicare ar trebui să fie procedura de 
examinare.

pentru punerea în aplicare a prezentului 
regulament în ceea ce privește listele de 
documente justificative care trebuie 
aplicate în fiecare jurisdicție, ar trebui să se 
confere Comisiei competențe de executare. 
Aceste competențe ar trebui să fie 
exercitate în conformitate cu Regulamentul 
(UE) nr. 182/2011 al Parlamentului 
European și al Consiliului. Procedura 
utilizată pentru adoptarea unor astfel de 
acte de punere în aplicare ar trebui să fie 
procedura de examinare.

Or. en

Justificare

Comisia propune eliminarea unor anexe ale actualului cod și adoptarea lor într-o etapă 
ulterioară, prin acte de punere în aplicare. Deoarece acest lucru ar reduce rolul 
legislatorului, se propune ca anexele să rămână parte a legislației, dar să poată fi modificate 
prin acte delegate. Aceasta nu este o chestiune de interpretări juridice diferite, ci de opțiune 
politică. Jurisprudența constantă a Curții de Justiție arată că este la latitudinea legiuitorului 
să stabilească ce anume ar trebui să facă parte din legislație (a se vedea, de exemplu, C-
88/14).

În ceea ce privește instrucțiunile, a se vedea justificarea de la amendamentul la articolul 50.

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Considerentul 48

Textul propus de Comisie Amendamentul

(48) Prezentul regulament respectă 
drepturile fundamentale și principiile 
recunoscute, în special, de Carta drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene. În 

(48) Prezentul regulament respectă 
drepturile fundamentale și principiile 
recunoscute în special de Carta Drepturilor 
Fundamentale a Uniunii Europene, care se 
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special, prezentul regulament urmărește să 
asigure respectarea deplină a dreptului la 
viața privată și de familie menționat la 
articolul 7, a dreptului la protecția datelor 
cu caracter personal menționat la articolul 
8 și a drepturilor copilului menționate la 
articolul 24 din Carta drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene .

aplică întotdeauna atunci când statele 
membre și autoritățile lor implementează 
dreptul Uniunii. În special, prezentul 
regulament urmărește să asigure 
respectarea deplină a dreptului la viața 
privată și de familie menționat la articolul 
7, a dreptului la protecția datelor cu 
caracter personal menționat la articolul 8 și 
a drepturilor copilului menționate la 
articolul 24 din Carta drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene .

Or. en

Justificare

Clarificare care are în vedere natura Codului vizelor.

Amendamentul 10

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezentul regulament, inclusiv dispozițiile 
privind șederile planificate cu o durată de 
cel mult 90 de zile, se aplică fără a aduce 
atingere eventualelor cereri de protecție 
internațională pe teritoriul statelor 
membre și drepturilor refugiaților și ale 
persoanelor care solicită protecție 
internațională, în special în ceea ce 
privește nereturnarea.

Or. en

Justificare

Completarea propusă are scopul de a clarifica faptul că dispoziția privind șederile de scurtă 
durată nu poate fi folosită ca motiv pentru a refuza acordarea vizei unei persoane care 
solicită protecție. Dispozițiile propuse privind nereturnarea sunt identice cu cele din Codul 
frontierelor Schengen, deoarece ambele se referă la condițiile de intrare în spațiul Schengen 
a resortisanților țărilor terțe.
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Amendamentul 11

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

9. „persoană care călătorește cu regularitate 
înregistrată în VIS” înseamnă un solicitant 
care este înregistrat în Sistemul de 
informații privind vizele și care a obținut 
două vize în cursul celor 12 luni anterioare 
depunerii cererii;

9. „persoană care călătorește cu regularitate 
înregistrată în VIS” înseamnă un solicitant 
care este înregistrat în Sistemul de 
informații privind vizele și care a obținut 
două vize în cursul celor 18 luni anterioare 
depunerii cererii;

Or. en

Justificare

Perioada în care cele sunt necesare cele două vize pentru ca o persoană să fie considerată că 
„ar călători cu regularitate” ar trebui prelungită, deoarece perioada de 12 luni este prea 
scurtă. În cazul în care un călător, de exemplu, vine o dată în fiecare an o dată pentru 
vacanță în UE, în august de pildă, acesta nu ar putea beneficia de această dispoziție, chiar 
dacă a utilizat mai multe vize în mod corect.

Amendamentul 12

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 5 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care, pe baza informațiilor 
conținute în notificare sau a oricăror 
informații suplimentare primite, Comisia 
are dubii cu privire la necesitatea sau 
proporționalitatea introducerii planificate 
a obligativității unei vize de tranzit 
aeroportuar, aceasta emite un aviz în 
acest sens.

Or. en

Justificare

Introducerea de către un stat membru a obligativității unei vize de tranzit aeroportuar, în 
afara listei comune stabilite de prezentul regulament, este de facto o modificare a Codului 
vizelor. Prin urmare, ar trebui consolidată procedura prin care se verifică necesitatea reală. 
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Adăugarea propusă se bazează pe articolul 24 din Codul frontierelor Schengen.

Amendamentul 13

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

6. Statul membru poate prelungi aplicarea 
cerinței de a deține viză de tranzit 
aeroportuar doar o singură dată, în cazul în 
care eliminarea cerinței ar determina un 
flux semnificativ de migranți 
neregulamentari. Alineatul (3) se aplică 
unei astfel de prelungiri.

6. Statul membru poate prelungi aplicarea 
cerinței de a deține viză de tranzit 
aeroportuar doar o singură dată, în cazul în 
care eliminarea cerinței ar determina un 
flux semnificativ de migranți 
neregulamentari. Alineatele (3), (4) și (5) 
se aplică unei astfel de prelungiri.

Or. en

Justificare

Statul membru ar trebui să furnizeze și informații cu privire la necesitatea unei extinderi, iar 
Comisia ar trebui, de asemenea, să aibă posibilitatea de a emite un aviz în astfel de cazuri.

Amendamentul 14

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

7. Comisia informează anual Parlamentul 
European și Consiliul cu privire la 
punerea în aplicare a prezentului articol.

eliminat

Or. en

Justificare

Se sugerează ca Comisia să redacteze un raport anual în care să fie incluse toate diferitele 
aspecte pentru care prezentul regulament prevede un raport sau o informare a Parlamentului 
și a Consiliului. A se vedea amendamentul la articolul 54 alineatul (4a)(nou).
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Amendamentul 15

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Dacă consulatul statului membru care 
este competent în conformitate cu 
alineatul (1) sau consulatul statului 
membru menționat la primul paragraf din 
prezentul alineat sunt situate la o distanță 
mai mare de 500 km de locul de reședință 
a solicitantului și dacă consulatul unui alt 
stat membru se află mai aproape, 
solicitantul are dreptul să își depună 
cererea la consulatul statului membru 
respectiv.

Or. en

Justificare

Obligația solicitantului depinde de distanța care trebuie parcursă pentru a ajunge la 
consulat pentru a depune o cerere. Pentru a ține seama de situația țărilor cu teritorii extinse, 
se sugerează, prin urmare, adăugarea unui alt caz de reprezentare.

Amendamentul 16

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. În cazul în care condițiile menționate 
la alineatele (1) și (2) nu sunt îndeplinite, 
consulatul procedează la examinarea și la 
luarea unei decizii cu privire la o anumită 
cerere în cazul în care consideră că acest 
lucru este necesar din motive umanitare, 
din motive de interes național sau datorită 
unor obligații internaționale.

Or. en
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Justificare

Codul vizelor permite deja, prin numeroase dispoziții, derogări din rațiuni de ordin 
umanitar, de interes național sau datorită unor obligații internaționale. Aceasta ar trebui să 
se aplice și competenței teritoriale.

Amendamentul 17

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Cererile pot fi depuse cu șase luni și cel 
mai târziu cu 15 zile calendaristice înainte 
de începerea vizitei preconizate.

1. Cererile pot fi depuse cu nouă luni și cel 
mai târziu cu 15 zile calendaristice înainte 
de începerea vizitei preconizate.

Or. en

Justificare

Tipologia călătoriilor s-a schimbat radical în ultimii ani, o tendință pe care Comisia o 
confirmă propunând deja prelungirea termenului de la 3 la 6 de luni. Raportorul consideră 
că un interval de 9 luni ar fi mai adecvat, întrucât ar permite o perioadă mai lungă de 
pregătire pentru vizita preconizată.

Amendamentul 18

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Consulatul permite depunerea cererii 
fără programare prealabilă sau cu o 
programare imediată în cazul rudelor 
apropiate ale unor cetățeni ai Uniunii care:

3. Consulatul permite accesul direct și 
depunerea cererii fără programare 
prealabilă sau cu o programare imediată în 
cazul rudelor apropiate ale unor cetățeni ai 
Uniunii care:

Or. en

Justificare

Conform Directivei 2004/38, membrii familiei au dreptul de a li se elibera viza gratuit. Prin 
urmare, ar trebui să nu fie obligați să își depună cererea prin intermediul unui prestator 
extern de servicii și să plătească taxa pentru servicii.
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Amendamentul 19

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Consulatul permite depunerea cererii 
fără programare prealabilă sau cu o 
programare imediată în cazul membrilor de 
familie ai unor cetățeni ai Uniunii la care 
se face referire la articolul 3 din Directiva 
2004/38/CE.

4. Consulatul permite accesul direct și 
depunerea cererii fără programare 
prealabilă sau cu o programare imediată în 
cazul membrilor de familie ai unor cetățeni 
ai Uniunii la care se face referire la 
articolul 3 din Directiva 2004/38/CE.

Or. en

Justificare

Conform Directivei 2004/38, membrii familiei au dreptul de a li se elibera viza gratuit. Prin 
urmare, ar trebui să nu fie obligați să își depună cererea prin intermediul unui prestator 
extern de servicii și să plătească taxa pentru servicii.

Amendamentul 20

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

6a. Fără a aduce atingere articolul 12, 
consulatele pot prevedea posibilitatea de a 
depune cereri online și de a trimite 
documentul de călătorie și documentele 
justificative prin poștă.

Or. en

Justificare

Este important să se introducă o dispoziție conform căreia consulatele, dacă doresc să facă 
acest lucru, să poată primi cereri online.
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Amendamentul 21

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

7a. În cazul în care un stat membru 
cooperează cu un prestator extern de 
servicii, statul membru respectiv menține 
posibilitatea oferită solicitanților de a 
depune cererile direct la consulatele sale, 
cu excepția cazului în care o astfel de 
posibilitate nu poate fi oferită din rațiuni 
de securitate.

Or. en

Justificare

Obligația de a menține accesul la consulat este în prezent parte din Cod, însă Comisia 
propune eliminarea acesteia. Consulatele ar trebui însă să fie în măsură să primească 
solicitanți, chiar și numai în cazul unor probleme cu furnizorul de servicii sau pentru 
membrii familiilor cetățenilor UE (a se vedea amendamentul la articolul 8 alineatul (3)). 
Raportorul propune, cu toate acestea, adăugarea precizării că acest lucru nu ar trebui impus 
în cazul în care situația securitară într-o țară terță nu o permite.

Amendamentul 22

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Conținutul versiunii electronice a 
formularului de cerere, dacă este cazul, 
este conform anexei I.

2. Formularul de cerere este pus la 
dispoziție în format electronic, iar 
conținutul versiunii electronice a 
formularului de cerere este conform anexei 
I.

Or. en

Justificare

În lumea contemporană, ar fi normal ca formularele să fie disponibile în format electronic, 
astfel încât cei care doresc să poată face uz de această formă.
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Amendamentul 23

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. În cazul în care formularul nu este 
disponibil în limba (limbile) oficială 
(oficiale) a(le) țării gazdă, se pune la 
dispoziția solicitanților de viză, separat, o 
traducere a acestuia în limba (limbile) 
respectivă (respective).

eliminat

Or. en

Justificare

Alineatul ar trebui eliminat, deoarece constituie o contradicție cu alineatul (4) litera (b), 
care impune ca formularul să fie disponibil în limba sau limbile oficiale ale țării gazdă.

Amendamentul 24

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 2 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

După colectarea datelor biometrice de 
identificare, solicitantului i se eliberează o 
adeverință.

Or. en

Justificare

Adeverința este importantă în cazul în care o persoană depune o cerere de viză ulterioară 
prin intermediul unui prestator extern de servicii. Prestatorii externi de servicii nu sunt 
autorizați să aibă acces la VIS și, prin urmare, nu sunt în măsură să verifice dacă într-
adevăr datele biometrice au fost înregistrate anterior.
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Amendamentul 25

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

7. Statele membre pot cere solicitanților să 
prezinte dovada unui angajament de luare 
în întreținere și/sau de cazare privată, prin 
completarea unui formular elaborat de 
fiecare stat membru. Formularul respectiv 
indică, în special:

7. În cazul în care solicitanții beneficiază 
de sprijin financiar sau intenționează să 
stea la o persoană care îi găzduiește, 
statele membre pot cere solicitanților să 
prezinte dovada unui angajament de luare 
în întreținere și/sau de cazare privată, prin 
completarea unui formular elaborat de 
fiecare stat membru. Formularul respectiv 
indică:

Or. en

Justificare

Ar trebui să se clarifice, în măsura în care acest lucru nu este prevăzut în textul Codului 
vizelor, că dovada unui angajament de luare în întreținere și de cazare privată poate fi 
solicitată doar în cazul în care resortisantul din țara terță își finanțează șederea printr-o 
sponsorizare sau intenționează să locuiască la o gazdă. Expresia „în special” ar trebui 
eliminată, pentru a asigura o aplicare mai uniformă a acestei dispoziții de către statele 
membre.

Amendamentul 26

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 3 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) participanți cu vârsta de cel mult 25 de 
ani la seminare, conferințe, evenimente 
sportive, culturale sau educaționale, 
organizate de organizații non-profit;

(e) participanți cu vârsta de cel mult 30 de 
ani la seminare, conferințe, evenimente 
sportive, culturale sau educaționale, 
organizate de organizații non-profit;

Or. en

Justificare

Limita de vârstă ar trebui să fie mai ridicată, întrucât actualmente numeroase persoane între 
25 și 30 de ani nu au un loc de muncă plătit și regulat cu normă întreagă, ci sunt în curs de 
calificare, în diferite forme.
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Amendamentul 27

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Taxa pentru servicii nu depășește 
jumătate din cuantumul taxei de viză 
prevăzut la articolul 14 alineatul (1), 
indiferent de posibilele reduceri ale taxei 
de viză sau scutiri de la plata acesteia 
prevăzute la articolul 14 alineatele (3) și 
(4) .

3. Taxa pentru servicii nu depășește 
jumătate din cuantumul taxei de viză 
prevăzut la articolul 14 alineatul (1), 
indiferent de posibilele reduceri ale taxei 
de viză sau scutiri de la plata acesteia 
prevăzute la articolul 14 alineatele (3) și 
(4) . Aceasta trebuie să includă toate 
costurile legate de depunerea cererii de 
viză, inclusiv transmiterea cererii și a 
documentului de călătorie de la 
prestatorul extern de servicii către 
consulat și returnarea documentului de 
călătorie la prestatorul extern de servicii.

Or. en

Justificare

Există informații conform cărora solicitanții au trebuit să plătească taxe suplimentare, 
contrar dispozițiilor din Codul vizelor. Completarea propusă încearcă să clarifice că nu pot 
fi percepute nici un fel de taxe suplimentare obligatorii.

Amendamentul 28

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Prin derogare, o cerere care nu 
îndeplinește cerințele prevăzute la alineatul 
(1) poate fi considerată admisibilă din 
motive de ordin umanitar sau de interes 
național.

4. Prin derogare, o cerere care nu 
îndeplinește cerințele prevăzute la alineatul 
(1) este considerată admisibilă atunci când 
statul membru în cauză consideră acest 
lucru necesar din motive de ordin 
umanitar sau de interes național ori în 
virtutea unor obligații internaționale.

Or. en
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Justificare

Au fost adăugate obligațiile internaționale, iar formularea a fost ușor modificată pentru a 
alinia aceste dispoziții privind admisibilitatea cu cele privind vizele cu validitate teritorială 
limitată. 

Amendamentul 29

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Presupunerea menționată la alineatul (2) 
nu se aplică în cazul în care consulatul are 
îndoieli întemeiate în legătură cu 
îndeplinirea acestor condiții de intrare, 
bazate pe informațiile prezente fie în VIS, 
precum deciziile de anulare a unei vize 
anterioare, fie pe pașaport, precum 
ștampilele de intrare și de ieșire. În astfel 
de cazuri, consulatele pot realiza un 
interviu și cere documente suplimentare.

3. Presupunerea menționată la alineatul (2) 
nu se aplică în cazul în care consulatul are 
îndoieli întemeiate în legătură cu 
îndeplinirea acestor condiții de intrare, 
bazate pe informațiile prezente fie în VIS, 
precum deciziile de anulare a unei vize 
anterioare, fie pe pașaport, precum 
ștampilele de intrare și de ieșire. În astfel 
de cazuri, consulatele pot realiza un 
interviu și cere documente suplimentare, 
conform dispozițiilor anexei II.

Or. en

Justificare

Se adaugă referirea relevantă din rațiuni de claritate.

Amendamentul 30

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3a. Cererile depuse de rude apropiate ale 
unor cetățeni ai Uniunii menționate la 
articolul 8 alineatul (3) sau de membrii 
familiilor cetățenilor Uniunii menționați 
la articolul 3 alineatul (1) din Directiva 
2004/38/CE, sunt evaluate ținând seama 
de dreptul la respectarea vieții private și 
de familie, consacrat în Carta Drepturilor 
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Fundamentale a Uniunii Europene.
Respingerea acestor cereri se justifică în 
mod detaliat, în scris, pe lângă utilizarea 
formularului standard care figurează în 
anexa V.
Respingerea cererilor depuse de membrii 
familiilor cetățenilor Uniunii menționați 
la articolul 3 alineatul (1) din Directiva 
2004/38/CE intră sub incidența 
dispozițiilor directivei respective.
Unui membru de familie i se poate refuza 
eliberarea unei vize numai din 
următoarele motive:
(a) solicitantul vizei nu a fost în măsură 
să demonstreze că intră sub incidența 
Directivei 2004/38/CE pe baza cererii de 
viză și a documentelor justificative 
aferente;
(b) autoritățile naționale demonstrează că 
solicitantul vizei reprezintă o amenințare 
reală, prezentă și suficient de gravă la 
adresa ordinii publice, a siguranței 
publice sau a sănătății publice; sau
(c) autoritățile naționale demonstrează că 
a existat un abuz sau o fraudă.

Or. en

Justificare

Există numeroase mărturii ale membrilor de familie cărora le-au fost refuzate vizele. Adesea 
acestea reprezintă tragedii personale, iar familia este grav afectată. Refuzarea vizelor pentru 
membrii familiei ar trebui, în consecință, să facă obiectul unei justificări mai detaliate. 
Pentru membrii de familie, se aplică dispozițiile Directivei 2004/38. Până în prezent, sunt 
incluse dispoziții specifice numai în manual. Pentru a crește claritatea dispozițiilor juridice, 
acestea ar trebui incluse și în textul Codului vizelor.
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Amendamentul 31

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 5 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) dacă solicitantul este o persoană care 
face obiectul unei alerte în Sistemul de 
Informații Schengen (SIS), emisă în scopul 
de a i se refuza intrarea;

(c) dacă solicitantul este o persoană care 
face obiectul unei alerte în Sistemul de 
Informații Schengen II (SIS II), emisă în 
scopul de a i se refuza intrarea, în 
conformitate cu dispozițiile 
Regulamentului (CE) nr. 1987/2006 al 
Parlamentului European și al 
Consiliului1a;

_______________
1a Regulamentul (CE) nr. 1987/2006 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 20 decembrie 2006 privind instituirea, 
funcționarea și utilizarea Sistemului de 
Informații Schengen din a doua generație 
(SIS II), JO L 381, 28.12.2006, p. 4;

Or. en

Justificare

Textul ar trebui actualizat, întrucât la 9 aprilie 2013 a devenit operațional SIS II și, prin 
urmare, se aplică temeiul juridic al SIS II.

Amendament transversal: dacă se adoptă, toate referirile la SIS din întregul text trebuie 
transformate în referiri la SIS II.

Amendamentul 32

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

10. În timpul examinării unei cereri, 
consulatele pot realiza un interviu, în 
cazuri justificate, și pot cere documente 
suplimentare.

10. În timpul examinării unei cereri, 
consulatele pot realiza un interviu, în 
cazuri justificate, și pot cere documente 
suplimentare, conform celor stabilite în 
anexa II.
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Or. en

Justificare

Se adaugă referirea relevantă din rațiuni de claritate.

Amendamentul 33

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Comisia informează statele membre cu 
privire la astfel de notificări.

4. Comisia publică aceste notificări.

Or. en

Justificare

În conformitate cu articolul 45 alineatul (1) litera (f), publicul este informat cu privire la 
„țările terțe pentru ai căror resortisanți sau categorii specifice de resortisanți este necesară 
o consultare sau o informare prealabilă”. Cu toate acestea, informațiile cu privire la care 
statul membru a solicitat să fie consultat sau informat se transmit numai statelor membre. Nu 
există însă niciun motiv ca aceste informații să fie disponibile doar pentru statele membre, 
dat fiind că o astfel de consultare ar putea conduce la refuzarea unei vize.

Amendamentul 34

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Termenele prevăzute la alineatul 3 se 
aplică cel mult membrilor de familie ai 
unor cetățeni ai Uniunii, menționați la 
articolul 3 din Directiva 2004/38/CE, în 
conformitate cu articolul 5 alineatul (2) 
din directiva respectivă.

eliminat

Or. en

Justificare

Acest alineat ar trebui eliminat întrucât conținutul său există deja la alineatul (3) al aceluiași 
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articol.

Amendamentul 35

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Solicitanților menționați la alineatul (3) 
care au utilizat în mod legal viza cu intrări 
multiple valabilă pentru trei ani li se 
eliberează o viză cu intrări multiple 
valabilă pentru cinci ani, cu condiția ca 
cererea să fie depusă în termen de cel mult 
un an de la data expirării vizei cu intrări 
multiple valabile pentru trei ani.

(Nu privește versiunea în limba română).

Or. en

Justificare

Formularea [din limba engleză] este neclară, pentru că ar putea însemna atât „un an 
înaintea expirării”, cât și „un an după expirare”. Ar trebui clarificat faptul că sensul este cel 
din urmă.

Amendamentul 36

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. O viză cu intrări multiple valabilă pentru 
o perioadă de până la 5 ani se eliberează: 
unui solicitant care dovedește necesitatea 
sau justifică intenția de a călători frecvent 
și/sau cu regularitate, cu condiția ca 
solicitantul să își dovedească integritatea și 
gradul de încredere care i se poate acorda, 
în special în ceea ce privește utilizarea cu 
respectarea legii a vizelor uniforme sau a 
vizelor cu valabilitate teritorială limitată 
anterioare, situația sa economică în țara de 
origine și intenția veridică de a părăsi 
teritoriul statelor membre înainte de 

5. O viză cu intrări multiple valabilă pentru 
o perioadă de până la 5 ani se eliberează, 
de asemenea, unui membru al familiei 
unui cetățean al Uniunii, conform 
dispozițiilor articolului 3 alineatul (1) din 
Directiva 2004/38/CE, precum și unui 
solicitant care dovedește necesitatea sau 
justifică intenția de a călători frecvent 
și/sau cu regularitate, cu condiția ca 
solicitantul să își dovedească integritatea și 
gradul de încredere care i se poate acorda, 
în special în ceea ce privește utilizarea cu 
respectarea legii a vizelor uniforme, a 



PE557.179v03-00 28/70 PR\1072400RO.doc

RO

expirarea vizei pe care o solicită. vizelor cu valabilitate teritorială limitată 
anterioare sau a vizelor naționale de lungă 
ședere ori a permiselor de ședere eliberate 
de un stat membru, situația sa economică 
în țara de origine și intenția veridică de a 
părăsi teritoriul statelor membre înainte de 
expirarea vizei pe care o solicită.

Or. en

Justificare

Raportorul împărtășește opinia că eliberarea unor vize cu intrări multiple călătorilor de 
bună credință este o situație cu beneficii de ambele părți, atât pentru resortisanții țărilor 
terțe, cât și pentru consulate. Prin urmare, nu pare logic să fie modificată actuala formulare 
imperativă și înlocuită cu o formulare permisivă, cum se propune în textul Comisiei [N.tr. - 
aceste remarci privesc doar versiunea în limba engleză]. Membrii familiei trebuie să fie 
adăugați, întrucât este cel mai probabil că vor călători în mod frecvent și/sau regulat.

Ar trebui, de asemenea, ca supoziția de „integritate și fiabilitate” să poată fi demonstrată 
prin utilizarea în respectul legii a altor tipuri sau a altor permise de intrare în afara vizelor 
de scurtă ședere.

Amendamentul 37

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Vizele cu valabilitate teritorială limitată 
se eliberează în mod excepțional, în 
următoarele cazuri:

1. Vizele cu valabilitate teritorială limitată 
se eliberează în următoarele cazuri:

Or. en

Amendamentul 38

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) atunci când statul membru vizat 
consideră că este necesar, din motive de 

(a) atunci când statul membru vizat 
consideră că este necesar, din motive de 
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ordin umanitar, de interes național sau 
datorită anumitor obligații internaționale,

ordin umanitar, de interes național sau 
datorită anumitor obligații internaționale, 
în special atunci când este necesar pentru 
a asigura protecția internațională a 
persoanelor în cauză, în conformitate cu 
Convenția ONU privind statutul 
refugiaților din 1951 sau cu alte 
instrumente relevante ale Uniunii ori 
internaționale,

Or. en

Justificare

Completarea are scopul de a clarifica faptul că „obligațiile internaționale” pot include 
acordarea protecției unui resortisant al unei țări terțe.

Deși este posibil ca un solicitant de protecție să nu îndeplinească toate criteriile de eliberare 
a unei vize Schengen, ideea de mai sus este în deplină concordanță cu însăși natura unei vize 
cu valabilitate teritorială limitată, care ar urma să fie eliberată tocmai atunci când nu sunt 
îndeplinite toate aceste criterii.

Amendamentul 39

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. În momentul în care autocolantul de viză 
este completat, se completează zona de 
citire optică, astfel cum se prevede în 
documentul OACI nr. 9303 partea 2.

1. În momentul în care autocolantul de viză 
este completat, se introduc mențiunile 
obligatorii specificate în anexa Va și se 
completează zona de citire optică, astfel 
cum se prevede în documentul OACI nr. 
9303 partea 2.

Or. en

Justificare

Comisia propune eliminarea unor anexe ale actualului cod și adoptarea lor într-o etapă 
ulterioară, prin acte de punere în aplicare. Raportorul dorește să mențină anexele, în loc de 
a se conferi Comisiei competența de a adopta conținutul într-o etapă ulterioară, prin acte de 
punere în aplicare.
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Amendamentul 40

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Comisia adoptă, prin acte de punere în 
aplicare, prevederile detaliate privind 
completarea autocolantului de viză. Actele 
de punere în aplicare respective se adoptă 
în conformitate cu procedura de 
examinare prevăzută la articolul 51 
alineatul (2).

eliminat

Or. en

Justificare

Comisia propune eliminarea unor anexe ale actualului cod și adoptarea lor într-o etapă 
ulterioară, prin acte de punere în aplicare. Raportorul dorește să mențină anexele și să nu se 
confere Comisiei competența de a adopta conținutul într-o etapă ulterioară, prin acte de 
punere în aplicare.

Amendamentul 41

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. În secțiunea „observații” a 
autocolantului de viză, statele membre pot 
adăuga rubrici naționale, care nu dublează 
rubricile stabilite în conformitate cu 
procedura menționată la alineatul (2) și 
nici nu indică un scop specific al călătoriei 
.

3. În secțiunea „observații” a 
autocolantului de viză, statele membre pot 
adăuga rubrici naționale, fără a dubla 
rubricile obligatorii menționate în anexa 
Va și fără a indica un scop specific al 
călătoriei.

Or. en

Justificare

Comisia propune eliminarea unor anexe ale actualului cod și adoptarea lor într-o etapă 
ulterioară, prin acte de punere în aplicare. Raportorul dorește să mențină anexele și să nu se 
confere Comisiei competența de a adopta conținutul într-o etapă ulterioară, prin acte de 
punere în aplicare.
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Amendamentul 42

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Autocolantele de viză imprimate 
cuprinzând datele indicate la articolul 24 se 
aplică pe documentul de călătorie.

1. Autocolantele de viză imprimate 
cuprinzând datele indicate la articolul 24 și 
în anexa Va se aplică pe documentul de 
călătorie, în conformitate cu dispozițiile 
prevăzute în anexa Vb.

Or. en

Justificare

Comisia propune eliminarea unor anexe ale actualului cod și adoptarea lor într-o etapă 
ulterioară, prin acte de punere în aplicare. Raportorul dorește să mențină anexele și să nu se 
confere Comisiei competența de a adopta conținutul într-o etapă ulterioară, prin acte de 
punere în aplicare.

Amendamentul 43

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Comisia adoptă, prin acte de punere în 
aplicare, dispozițiile detaliate privind 
aplicarea autocolantului de viză. Actele de 
punere în aplicare respective se adoptă în 
conformitate cu procedura de examinare 
prevăzută la articolul 51 alineatul (2).

eliminat

Or. en

Justificare

Comisia propune eliminarea unor anexe ale actualului cod și adoptarea lor într-o etapă 
ulterioară, prin acte de punere în aplicare. Raportorul dorește să mențină anexele și să nu se 
confere Comisiei competența de a adopta conținutul într-o etapă ulterioară, prin acte de 
punere în aplicare.
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Amendamentul 44

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Comisia informează statele membre cu 
privire la astfel de notificări.

3. Comisia publică aceste notificări.

Or. en

Justificare

În conformitate cu articolul 45 alineatul (1) litera (f), publicul este informat cu privire la 
„țările terțe pentru ai căror resortisanți sau categorii specifice de resortisanți este necesară 
o consultare sau o informare prealabilă”. Cu toate acestea, informațiile cu privire la care 
statul membru a solicitat să fie consultat sau informat se transmit numai statelor membre. Nu 
există niciun motiv ca astfel de informații să fie puse doar la dispoziția statelor membre.

Amendamentul 45

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Solicitanții cărora li s-a refuzat 
eliberarea unei vize au drept de exercitare a 
unei căi de atac. Calea de atac 
este introdusă împotriva statului membru 
care a luat decizia finală cu privire la 
cerere și în conformitate cu legislația 
națională a respectivului stat membru. 
Statele membre furnizează solicitanților 
informații detaliate referitoare la procedura 
care trebuie urmată în situația exercitării 
unei căi de atac, astfel cum se precizează în 
anexa V.

3. Solicitanții cărora li s-a refuzat 
eliberarea unei vize au drept de exercitare a 
unei căi de atac, inclusiv judiciare. Statele 
membre se asigură că procedurile 
naționale pentru căile de atac în cauzele 
legate de vize sunt rapide și ușor 
accesibile. Calea de atac este introdusă 
împotriva statului membru care a luat 
decizia finală cu privire la cerere și în 
conformitate cu legislația națională a 
respectivului stat membru. În cazul în care 
un stat membru este reprezentat de un alt 
stat membru în conformitate cu 
articolul 5 sau articolul 39, statul 
reprezentat este considerat statul membru 
care ia decizia finală. În cazul unei decizii 
anulate în urma unei căi de atac, 
solicitantului i se rambursează toate 
costurile suportate ca urmare a deciziei 
eronate. Statele membre furnizează 
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solicitanților informații detaliate referitoare 
la procedura care trebuie urmată în situația 
exercitării unei căi de atac, astfel cum se 
precizează în anexa V.

Or. en

Justificare

Dispozițiile privind căile de atac ar trebui consolidate, pentru a le face eficace: 1) 
procedurile ar trebui să nu fie doar administrative, acesta fiind și punctul de vedere al 
Comisiei, care a lansat proceduri în constatarea neîndeplinirii obligațiilor împotriva mai 
multor state membre; 2) ar trebuie clarificată responsabilitatea în cazul unor acorduri de 
reprezentare; 3) mai ales în cazul vizele anulate sau revocate pe nedrept, ar trebui să existe o 
compensație, întrucât persoana în cauză ar putea suferi daune economice considerabile (de 
exemplu, taxele de anulare pentru hotel și biletele de avion).

Amendamentul 46

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

7. Un titular de viză a cărui viză a fost 
anulată sau revocată are dreptul să exercite 
o cale de atac, cu excepția situației în care 
viza a fost revocată la cererea acestuia, în 
conformitate cu alineatul (3). Calea de atac 
este îndreptată împotriva statului membru 
care a luat decizia de anulare sau de 
revocare și în conformitate cu legislația 
națională a respectivului stat membru. 
Statele membre furnizează solicitanților 
informații referitoare la procedura care 
trebuie urmată în situația exercitării unei 
căi de atac, astfel cum se precizează în 
anexa V.

7. Un titular de viză a cărui viză a fost 
anulată sau revocată are dreptul să exercite 
o cale de atac, inclusiv judiciară, cu 
excepția situației în care viza a fost 
revocată la cererea acestuia, în 
conformitate cu alineatul (3). Statele 
membre se asigură că procedurile 
naționale pentru căile de atac în cauzele 
legate de vize sunt rapide și ușor 
accesibile. Calea de atac este îndreptată 
împotriva statului membru care a luat 
decizia de anulare sau de revocare și în 
conformitate cu legislația națională a 
respectivului stat membru. În cazul unei 
decizii anulate în urma unei căi de atac, 
solicitantului i se rambursează toate 
costurile suportate ca urmare a deciziei 
eronate. Statele membre furnizează 
solicitanților informații referitoare la 
procedura care trebuie urmată în situația 
exercitării unei căi de atac, astfel cum se 
precizează în anexa V.
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Or. en

Justificare

Dispozițiile privind căile de atac ar trebui consolidate, pentru a le face eficace: 1) 
procedurile ar trebui să nu fie doar administrative, acesta fiind și punctul de vedere al 
Comisiei, care a lansat proceduri în constatarea neîndeplinirii obligațiilor împotriva mai 
multor state membre; 2) mai ales în cazul vizele anulate sau revocate pe nedrept ar trebui să 
existe o compensație, întrucât persoana în cauză ar putea suferi daune economice 
considerabile (de exemplu, taxele de anulare pentru hotel și biletele de avion).

Amendamentul 47

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. În cazul în care un membru al familiei 
unui cetățean al Uniunii din categoria 
menționată la articolul 3 alineatul (1) din 
Directiva 2004/38/CE ajunge la frontieră 
fără a fi în posesia vizei necesare, statul 
membru în cauză trebuie, înainte de a-i 
refuza intrarea, să ofere persoanei 
respective toate posibilitățile rezonabile de 
a obține documentele necesare sau de a-i 
fi aduse într-un interval rezonabil de timp, 
pentru a confirma sau a dovedi prin alte 
mijloace că beneficiază de dreptul de 
liberă circulație. Dacă reușește acest 
lucru și dacă nu există nicio dovadă că ar 
reprezenta un pericol din perspectiva 
cerințelor de ordine, securitate sau 
sănătate publică, trebuie să i se elibereze 
fără întârziere viza la frontieră, luând 
totodată în considerare dispozițiile 
Directivei 2004/38/CE.

Or. en

Justificare

În prezent, membrii familiei beneficiază întocmai de aceste drepturi, menționate în 
amendament, care sunt de altfel copiate din actualul manual de instrucțiuni operaționale. 
Din motive de claritate, aceste dispoziții ar trebui să fie incluse în Codul vizelor.
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Amendamentul 48

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

6a. Într-un interval de trei ani de la data 
la care prezentul articol devine aplicabil, 
Comisia realizează o evaluare a aplicării 
acestuia. Pe baza acestei evaluări, 
Comisia transmite, dacă este necesar, 
propuneri corespunzătoare în vederea 
modificării prezentului regulament.

Or. en

Justificare

La trei ani de la data la care prezentul articol devine aplicabil, Comisia trebuie să realizeze 
o evaluare a aplicării acestuia. Pe baza acestei evaluări, Comisia va transmite, dacă este 
necesar, propuneri corespunzătoare în vederea modificării prezentului regulament.

Amendamentul 49

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Navigatorii cărora li se cere să dețină o 
viză la trecerea frontierelor externe ale 
statelor membre pot obține vize în scopul 
tranzitului la frontieră dacă:

1. Navigatorii cărora li se cere să dețină o 
viză la trecerea frontierelor externe ale 
statelor membre obțin o viză în scopul 
tranzitului la frontieră dacă:

Or. en

Justificare

Dispozițiile privind eliberarea vizelor la frontieră pentru navigatori ar trebui armonizate. Au 
existat plângeri în legătură cu faptul că statele membre tratează aceste dispoziții în moduri 
foarte diferite. A se vedea, de asemenea, petiția nr. 1530/2014.
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Amendamentul 50

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Înainte de a elibera o viză la frontieră 
unui navigator, autoritățile naționale 
competente se asigură că informațiile 
necesare privind navigatorul în cauză au 
fost transmise .

2. Înainte de a elibera o viză la frontieră 
unui navigator în tranzit, autoritățile 
naționale competente se conformează 
normelor stabilite în anexa IX partea 1 și 
se asigură că informațiile necesare privind 
navigatorul în cauză au fost transmise prin 
intermediul unui formular pentru 
navigatori în tranzit completat 
corespunzător, în conformitate cu anexa 
Vc partea 2.

Or. en

Justificare

Comisia propune eliminarea unor anexe ale actualului cod și adoptarea lor într-o etapă 
ulterioară, prin acte de punere în aplicare. Raportorul dorește să mențină anexele și să nu se 
confere Comisiei competența de a adopta conținutul într-o etapă ulterioară, prin acte de 
punere în aplicare.

Amendamentul 51

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Comisia adoptă, prin intermediul unor 
acte de punere în aplicare, instrucțiuni 
operaționale pentru eliberarea vizelor la 
frontieră pentru navigatori. Actele de 
punere în aplicare respective se adoptă în 
conformitate cu procedura de examinare 
prevăzută la articolul 51 alineatul (2).

eliminat

Or. en

Justificare

Comisia propune eliminarea unor anexe ale actualului cod și adoptarea lor într-o etapă 
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ulterioară, prin acte de punere în aplicare. Raportorul dorește să mențină anexele și să nu se 
confere Comisiei competența de a adopta conținutul într-o etapă ulterioară, prin acte de 
punere în aplicare.

Amendamentul 52

Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

4a. Statele membre se asigură că 
consulatele dispun de o procedură de 
reclamații la care să poată recurge 
solicitanții de vize. Informațiile cu privire 
la această procedură sunt publicate de 
consulate pe site-ul lor internet și, dacă 
este cazul, de prestatorul extern de 
servicii. Se păstrează un registru de 
reclamații.

Or. en

Justificare

A dispune de o procedură de reclamații este o bună practică administrativă și este, de 
asemenea, în conformitate cu dreptul la o bună administrare consacrat la articolul 41 din 
Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene. Până în prezent, o astfel de procedură 
nu este prevăzută în Codul vizelor, deși este cazul punctelor de trecere a frontierei în 
conformitate cu anexa II din Codul frontierelor Schengen.

Amendamentul 53

Propunere de regulament
Articolul 38 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) cooperează cu unul sau mai multe alte 
state membre în cadrul unor înțelegeri de 
reprezentare sau al oricărei alte forme de 
cooperare consulară .

(b) cooperează cu unul sau mai multe alte 
state membre, în cadrul cooperării locale 
Schengen sau prin intermediul altor 
contacte corespunzătoare, sub forma 
reprezentării limitate, a colocării ori a 
centrelor comune de primire a cererilor, 
sau în cadrul oricărei alte forme de 
cooperare consulară.
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Or. en

Justificare

Comisia propune eliminarea unor forme de cooperare între statele membre. Anularea 
acestor posibilități pare însă să transmită semnale nedorite. Formele de cooperare ar trebui 
să rămână ca opțiuni în text, alături de propunerea de a crea centre pentru vize Schengen (a 
se vedea articolul 39b nou).

Amendamentul 54

Propunere de regulament
Articolul 38 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Un stat membru poate coopera, de 
asemenea , cu un prestator extern de 
servicii, în conformitate cu articolul 41.

3. În situații speciale sau din motive 
legate de situația locală, de exemplu 
atunci când:
(a) numărul mare de solicitanți nu 
permite organizarea colectării cererilor și 
a datelor în timp util și în condiții 
decente;
(b) asigurarea unei acoperiri teritoriale 
bune a țării terțe respective nu este 
posibilă în niciun alt mod, sau
(c) situația securitară din țara terță în 
cauză este deosebit de problematică; 
și în cazul în care cooperarea cu alte state 
membre se dovedește a fi inadecvată 
pentru statul membru în cauză, un stat 
membru poate coopera, de asemenea, în 
cazul în care nu sunt posibile alte soluții, 
cu un prestator extern de servicii, în 
conformitate cu articolul 41.

Or. en

Justificare

În prezenta revizuire a Codului vizelor, Comisia propune să se prevadă posibilitatea 
cooperării cu un prestator extern de servicii, fără nicio condiție și nicio restricție. Acest fapt 
este în contradicție cu Codul vizelor actualmente în vigoare, a cărui filozofie este că 
externalizarea este permisă, dar numai „ca ultim resort”, după ce s-a constatat că nu există 
alte opțiuni. Raportorul consideră că externalizarea ar trebui analizată cu atenție și propune, 
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prin urmare, acest amendament. Textul este modificat în raport cu cel în vigoare, pentru a 
reflecta mai bine situația reală a consulatelor.

Amendamentul 55

Propunere de regulament
Articolul 38 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3a. În cazul în care statul membru 
reprezentant refuză o viză în numele 
statului membru reprezentat pe baza unui 
acord de reprezentare, se aplică articolul 
29 alineatele (3) și (4).

Or. en

Justificare

Ar trebui clarificată responsabilitatea în cazul acordurilor de reprezentare.

Amendamentul 56

Propunere de regulament
Articolul 38 – alineatul 3 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3b. O cale de atac formulată în statul 
membru reprezentant, în termenul stabilit 
în legislația respectivului stat membru, 
este tratată de către statul membru 
reprezentat ca o cale de atac prezentată în 
termenul prevăzut în legislația statului 
membru respectiv. Autoritățile din statul 
membru reprezentant transmit fără 
întârziere calea de atac instanțelor 
judecătorești competente sau autorităților 
competente în temeiul dreptului statului 
membru reprezentat.

Or. en
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Justificare

Această adăugare urmărește prezervarea dreptului la o cale de atac în cazul acordurilor de 
reprezentare.

Amendamentul 57

Propunere de regulament
Articolul 39 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 39a
Cooperarea între statele membre

1. Atunci când se optează pentru sedii 
comune, personalul consulatelor unuia 
sau mai multor state membre efectuează 
procedurile legate de cererile care îi sunt 
adresate - inclusiv colectarea elementelor 
biometrice de identificare - la consulatul 
altui stat membru, utilizând în comun 
dotările de care dispune respectivul stat 
membru. Statele membre implicate convin 
asupra duratei și condițiilor de încetare 
ale unei coamplasări, precum și asupra 
proporției din taxa de viză pe care 
urmează să o primească statul membru al 
cărui consulat este utilizat.
2. Atunci când se înființează centre 
comune de primire a cererilor, personalul 
consulatelor a două sau mai multor state 
membre se reunește într-o singură clădire 
în vederea primirii cererilor de la 
solicitanți, inclusiv a elementelor 
biometrice de identificare. Solicitanții 
sunt îndrumați către statul membru 
competent pentru a examina și a decide 
cu privire la cerere. Statele membre 
convin asupra duratei și condițiilor de 
încetare a cooperării, precum și asupra 
repartizării costurilor între statele 
membre participante. Un singur stat 
membru se ocupă de contractele legate de 
logistică, precum și de relațiile 
diplomatice cu țara gazdă.
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3. În eventualitatea încetării cooperării cu 
alte state membre, statele membre asigură 
continuitatea furnizării în integralitate a 
serviciilor.

Or. en

Justificare

Comisia propune eliminarea acestor dispoziții din actualul Cod al vizelor. Această eliminare 
pare însă să transmită semnale nedorite. Aceste posibilități ar trebui menținute în text, 
alături de propunerea de a crea centre pentru vize Schengen (a se vedea în continuare).

Amendamentul 58

Propunere de regulament
Articolul 39 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 39b
Centrele de vize Schengen

1. Statele membre urmăresc să creeze 
centre de vize Schengen pentru punerea 
în comun a resurselor, creșterea 
acoperirii consulare, îmbunătățirea 
serviciilor oferite solicitanților de viză, 
creșterea vizibilității Uniunii și 
consolidarea aplicării uniforme a 
prezentului regulament.
2. Înființarea unor centre de vize 
Schengen presupune, ca o condiție 
minimă, reunirea personalului consular 
sau utilizarea în comun a clădirilor. Alte 
detalii legate de funcționarea centrelor de 
vize Schengen pot fi adaptate la 
circumstanțele locale.
3. Termenul de „centru de vize Schengen” 
este rezervat posturilor consulare și nu 
poate fi utilizat de către prestatorii externi 
de servicii.

Or. en
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Justificare

Comisia menționează conceptul de „centru de vize Schengen” doar în considerentul 33. O 
astfel de dispoziție ar trebui însă inclusă într-un articol. În viitor ar trebui create „centre de 
vize Schengen”, pentru că acestea ar fi, pe de o parte, mai rentabile și, pe de altă parte, ar 
constitui o expresie vizibilă a politicii comune a UE în domeniul vizelor și a spațiul Schengen 
ca o zonă în care persoanele pot circula liber.

Amendamentul 59

Propunere de regulament
Articolul 41 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. În cadrul cooperării locale Schengen, 
statele membre schimbă informații cu 
privire la cooperarea lor cu prestatorii 
externi de servicii.

Or. en

Justificare

Comisia propune eliminarea dispoziției actuale de la articolul 43 alineatul (3), conform 
căreia statele membre trebuie să schimbe informații cu privire la selecția prestatorilor 
externi de servicii și la termenii și condițiile contractelor încheiate cu aceștia, cu justificarea 
că „în realitate o astfel de armonizare nu este posibilă, întrucât statele membre încheie în 
general contracte globale cu prestatorii externi de servicii”. Deși acesta poate fi într-adevăr 
cazul, este totuși util schimbul de informații între consulatele dintr-o anumită jurisdicție cu 
privire la cooperarea lor cu prestatorii externi de servicii.

Amendamentul 60

Propunere de regulament
Articolul 41 – alineatul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

12. Statele membre furnizează Comisiei un 
exemplar al instrumentului juridic 
menționat la alineatul (2). Până la data de 1 
ianuarie a fiecărui an, statele membre 
transmit Comisiei rapoarte privind 
cooperarea lor cu prestatorii externi de 
servicii din întreaga lume și monitorizarea 

12. Statele membre furnizează Comisiei un 
exemplar al instrumentului juridic 
menționat la alineatul (2). Până la data de 1 
ianuarie a fiecărui an, statele membre 
transmit Comisiei rapoarte privind 
cooperarea lor cu prestatorii externi de 
servicii din întreaga lume și monitorizarea 
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acestora (după cum se menționează în 
anexa VI punctul C).

acestora. Rapoartele prezintă informații 
detaliate cu privire la modul în care 
statele membre monitorizează activitățile 
prestatorilor externi de servicii și la modul 
în care prestatorii externi de servicii 
asigură îndeplinirea cerințelor stabilite în 
instrumentul juridic încheiat cu statul 
membru, menționat la alineatul (2). 
Rapoartele includ, de asemenea, 
informații cu privire la rapoartele 
menționate la punctul C(e) din anexa VI, 
precum și orice alte încălcări ale 
instrumentului juridic prin intermediul 
prestatorului extern de servicii.

Or. en

Justificare

În prezent este foarte dificil, dacă nu imposibil, să se știe exact cum funcționează, la fața 
locului, cooperarea dintre statele membre și prestatorii externi de servicii, iar Comisia a 
recunoscut că „nu dispune de mijloacele necesare pentru a verifica natura și frecvența 
monitorizării de către statele membre a PES pentru a constata eventualele probleme care ar 
fi putut apărea”. (SWD(2014)101, p.34). Rapoartele adresate de statele membre Comisiei - 
aceasta din urmă având responsabilitatea asigurării aplicării corecte a regulamentului - ar 
trebui, prin urmare, să fie mai detaliate și mai cuprinzătoare.

Amendamentul 61

Propunere de regulament
Articolul 45 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Autoritățile centrale și consulatele 
statelor membre pun la dispoziția 
publicului toate informațiile relevante cu 
privire la cererile de viză, în special:

1. Autoritățile centrale și consulatele 
statelor membre pun la dispoziția 
publicului toate informațiile relevante cu 
privire la cererile de viză și la utilizarea 
acestora, în special:

Or. en

Justificare

Adăugarea este necesară pentru a ține seama de amendamentul propus la alineatul (1) litera 
(ha) (nouă) de mai jos.
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Amendamentul 62

Propunere de regulament
Articolul 45 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) criteriile, condițiile și procedurile de 
solicitare a vizelor;

(a) criteriile, condițiile și procedurile de 
solicitare a vizelor, inclusiv documentele 
justificative necesare și standardele 
pentru fotografii menționate la articolul 9 
alineatul (3) litera (c);

Or. en

Justificare

Ar trebui să li se ofere solicitanților informații mai detaliate, astfel încât să-și poată pregăti 
cererea din timp, în mod corespunzător.

Amendamentul 63

Propunere de regulament
Articolul 45 – alineatul 1 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) țările ale căror cetățeni solicită o viză 
de tranzit aeroportuar în conformitate cu 
articolul 3 alineatele (1) și (3);

Or. en

Amendamentul 64

Propunere de regulament
Articolul 45 – alineatul 1 – litera ha (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ha) resortisanții țărilor terțe în general 
pot sta pe teritoriul statelor membre 
pentru o perioadă totală de maximum 90 
de zile în cursul oricărei perioade de 180 
de zile;
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Or. en

Justificare

Se pare că mulți resortisanți ai țărilor terțe nu sunt la curent cu această dispoziție. Prin 
urmare, aceștia ar trebui informați de o manieră mai proactivă cu privire la această 
dispoziție, ceea ce ar contribui și la evitarea unor probleme la frontieră și la depășirea 
neintenționată a perioadei de ședere.

Amendamentul 65

Propunere de regulament
Articolul 45 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Comisia creează un site internet privind 
viza Schengen care să conțină toate 
informațiile relevante cu privire la cererile 
de viză.

4. Comisia creează un site internet privind 
viza Schengen care să conțină toate 
informațiile relevante cu privire la cererile 
de viză. Site-ul este multilingv și este 
disponibil cel puțin în limbile engleză, 
franceză, spaniolă, arabă, rusă, și 
chineză.

Or. en

Justificare

Se sugerează ca site-ul internet să fie disponibil cel puțin în limbile ONU, deoarece acestea 
sunt probabil cele mai utile pentru potențialii solicitanți de viză. 

Amendamentul 66

Propunere de regulament
Articolul 46 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

7. În cadrul fiecărei jurisdicții se 
întocmește un raport anual, până la data de 
31 decembrie a fiecărui an. Pe baza 
acestor rapoarte, Comisia întocmește un 
raport anual privind situația cooperării 
locale Schengen pe care îl înaintează 
Parlamentului European și Consiliului.

7. În cadrul fiecărei jurisdicții se 
întocmește un raport anual, până la data de 
31 decembrie a fiecărui an, care se publică 
de Comisie pe site-ul său internet. 
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Or. en

Justificare

Până în prezent, Parlamentul și Consiliul au primit toate rapoartele anuale individuale ale 
tuturor jurisdicțiilor cooperării locale în baza acordurilor Schengen. Aceste rapoarte 
individuale ar trebui să fie în continuare disponibile ca puncte de referință. În ceea ce 
privește raportul anual se sugerează, în schimb, elaborarea unui raport anual de către 
Comisie, în care să fie cuprinse toate aspectele pentru care regulamentul prevede un raport. 
În locul unor rapoarte specifice diferite, ar fi mai bine să existe un raport anual în care toate 
aspectele sunt acoperite. A se vedea amendamentul la articolul 54 alineatul 4a (nou)

Amendamentul 67

Propunere de regulament
Articolul 47 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 47a
Modificări aduse anexelor

Comisia este autorizată să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 48 
cu privire la modificarea anexelor din 
prezentul regulament.
În cazul unor riscuri emergente, dacă 
motive imperative de urgență impun acest 
lucru, procedura prevăzută la articolul 49 
se aplică actelor delegate adoptate în 
temeiul prezentului articol.

Or. en

Justificare

Raportorul dorește să păstreze anexa ca parte a Codului de vize, în loc să prevadă 
competența de a adopta conținutul anexelor actuale într-o etapă ulterioară prin acte de 
punere în aplicare. Pentru a asigura flexibilitatea necesară adaptării anexelor când este 
necesar, raportorul sugerează ca modificările anexelor la prezentul regulament să fie făcute 
prin acte delegate în cazul Codului frontierelor Schengen. 
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Amendamentul 68

Propunere de regulament
Articolul 48 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Competența de a adopta acte delegate 
menționată la articolul 3 alineatele (2) și 
(9) este conferită Comisiei pentru o 
perioadă de timp nedeterminată.

2. Competența de a adopta acte delegate 
menționată la articolul 3 alineatele (2) și 
(9), articolele 47a și 50 este conferită 
Comisiei pentru o perioadă de timp 
nedeterminată.

Or. en

Amendamentul 69

Propunere de regulament
Articolul 48 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Delegarea de competențe menționată la 
articolul 3 alineatele (2) și (9) poate fi 
revocată oricând de Parlamentul European 
sau de Consiliu. O decizie de revocare 
pune capăt delegării de competențe 
specificate în decizia respectivă. Decizia 
produce efecte din ziua următoare datei 
publicării sale în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene sau de la o dată ulterioară 
specificată în decizie. Decizia nu afectează 
validitatea actelor delegate care sunt deja 
în vigoare.

3. Delegarea de competențe menționată la 
articolul 3 alineatele (2) și (9), la articolele 
47a și 50 poate fi revocată în orice moment 
de către Parlamentul European sau de către 
Consiliu. O decizie de revocare pune capăt 
delegării de competențe specificate în 
decizia respectivă. Decizia produce efecte 
din ziua care urmează datei publicării 
acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene sau de la o dată ulterioară 
menționată în decizie. Decizia nu afectează 
validitatea actelor delegate care sunt deja 
în vigoare.

Or. en
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Amendamentul 70

Propunere de regulament
Articolul 48 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. Un act delegat adoptat în temeiul 
articolului 3 alineatele (2) și (9) intră în 
vigoare numai dacă nici Parlamentul 
European, nici Consiliul nu formulează 
obiecții în termen de două luni de la 
notificarea acestuia către Parlamentul 
European și Consiliu sau în cazul în care, 
înainte de expirarea perioadei respective, 
atât Parlamentul European, cât și Consiliul 
au informat Comisia că nu vor formula 
obiecții. Această perioadă se poate prelungi 
cu două luni la inițiativa Parlamentului 
European sau a Consiliului.

5. Un act delegat adoptat în temeiul 
articolului 3 alineatele (2) și (9) articolele 
47a și 50 intră în vigoare numai dacă nici 
Parlamentul European, nici Consiliul nu 
formulează obiecții în termen de două luni 
de la notificarea acestuia către Parlamentul 
European și Consiliu sau în cazul în care, 
înainte de expirarea perioadei respective, 
atât Parlamentul European, cât și Consiliul 
au informat Comisia că nu vor formula 
obiecții. Această perioadă se poate prelungi 
cu două luni la inițiativa Parlamentului 
European sau a Consiliului.

Or. en

Amendamentul 71

Propunere de regulament
Articolul 50

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia adoptă prin acte de punere în 
aplicare instrucțiunile operaționale pentru 
aplicarea în practică a dispozițiilor 
prezentului regulament. Actele de punere 
în aplicare respective se adoptă în 
conformitate cu procedura de examinare 
prevăzută la articolul 51 alineatul (2).

Comisia este împuternicită să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 48, 
referitoare la adoptarea instrucțiunilor 
operaționale pentru aplicarea în practică a 
dispozițiilor prezentului regulament.

Or. en

Justificare

Actualele instrucțiuni (C(2010)1620), deși susțin că nu creează obligații juridice în plus față 
de cod, sunt redactate în limbajul actelor juridice obligatorii (și, în practică, sunt, de 
asemenea, utilizate în acest sens), adaugă mai multe obligații decât conține codul și oferă 
derogări de la acesta. De exemplu, dispozițiile privind documentele „originale” (6.1.1), 
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cerința unui certificat medical (5.3.2), chitanța pentru taxă (4.4.5.1) sau obligația de a 
furniza anumite documente referitoare la gazdă (6.2.1 A (3)). Instrucțiunile ar trebui, prin 
urmare, adoptate prin intermediul unui act delegat.

Amendamentul 72

Propunere de regulament
Articolul 54 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

4a. Comisia prezintă anual Parlamentului 
European și Consiliului un raport cu 
privire la aplicarea prezentului 
regulament. Acest raport cuprinde, în 
special, informații cu privire la punerea în 
aplicare a dispozițiilor privind vizele de 
tranzit aeroportuar și schemele temporare 
pentru eliberarea de vize la frontierele 
externe, precum și situația actuală a 
cooperării cu prestatorii externi de servicii 
și a cooperării locale Schengen. 

Or. en

Justificare

Se sugerează elaborarea unui raport anual de către Comisie, în care să fie cuprinse toate 
aspectele diferite pentru care regulamentul prevede un raport sau o informare a 
Parlamentului și Consiliului. 

Amendamentul 73

Propunere de regulament
Articolul 55 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Articolul 51 se aplică de la [3 luni de la 
data intrării în vigoare] .

3. Articolele 48, 49, 50 și 51 se aplică de la 
[3 luni de la data intrării în vigoare].

Or. en

Justificare

Articolele 48-50 ar trebui, de asemenea, să fie aplicabile mai devreme pentru a se asigura că 
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sunt pregătite noile instrucțiuni practice atunci când noul Cod al vizelor devine aplicabil.

Amendamentul 74

Propunere de regulament
Anexa II - paragraful a - punctul 3 - litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) documente privind cazarea; (a) documente privind cazarea sau dovada 
unor mijloace suficiente pentru a acoperi 
cazarea;

Or. en

Justificare

În zilele noastre, rezervările confirmate nu au o valoare reală, ele putând fi făcute printr-un 
sistem de rezervare on-line care permite anularea lor fără plata unei taxe. Formularea, de 
asemenea, aliniază prezenta anexă cu articolul 13 alineatul (1) litera (b) privind 
documentele justificative.

Amendamentul 75

Propunere de regulament
Anexa V – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. nu ați prezentat nicio justificare privind 
scopul și condițiile șederii dumneavoastră 
preconizate

2. nu ați prezentat nicio justificare privind 
scopul și condițiile șederii dumneavoastră 
preconizate

Următorul (următoarele) document(e) nu 
a(u) putut fi furnizat(e):

Or. en

Justificare

Aceasta este o aliniere cu dispozițiile din anexa V partea B din Regulamentul 562/2006 
(Codul Frontierelor Schengen).
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Amendamentul 76

Propunere de regulament
Anexa V – punctul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

6. unul sau mai multe state membre vă 
consideră o amenințare pentru ordinea 
publică, securitatea internă, sănătatea 
publică, astfel cum este definită la articolul 
2 alineatul (19) din Regulamentul (CE) nr. 
562/2006 (Codul frontierelor Schengen), 
sau pentru relațiile internaționale ale unuia 
sau mai multor state membre)

6. unul sau mai multe state membre vă 
consideră o amenințare pentru ordinea 
publică, securitatea internă, sănătatea 
publică, astfel cum este definită la articolul 
2 alineatul (19) din Regulamentul (CE) nr. 
562/2006 (Codul frontierelor Schengen), 
sau pentru relațiile internaționale ale unuia 
sau mai multor state membre)

Statele membre respective sunt: 
..................... (a se preciza statul membru)

Or. en

Justificare

Solicitantul de viză ar trebui să fie informat care este statul membru care îl consideră o 
amenințare.

Amendamentul 77

Propunere de regulament
Anexa V – observații suplimentare

Textul propus de Comisie Amendamentul

Observații suplimentare: Alte detalii cu privire la motivele deciziei 
(punctele 1-11 de mai sus) și observații 
suplimentare:

Puteți ataca decizia de 
refuzare/anulare/revocare a vizei.

Puteți ataca această decizie.

Or. en

Justificare

În ceea ce privește „observații suplimentare”: ar trebui să se clarifice faptul că consulatele 
pot utiliza această rubrică și pentru a furniza explicații suplimentare cu privire la motivele 
care au condus la luarea acestei decizii. 
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Cealaltă modificare urmărește să facă formularul mai accesibil pentru cititori. Acest lucru 
este deosebit de important, deoarece formularul este dat persoanei care nu primește viză și 
trebuie, ca atare, să fie ușor de înțeles.

Amendamentul 78

Propunere de regulament
Anexa V – Observații suplimentare – punctul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

Semnătura persoanei în cauză7 Semnătura persoanei în cauză

________________
7 Dacă legislația națională prevede acest 
lucru.

Or. en

Justificare

Decizia de refuzare, anulare sau retragere a unei vize ar trebui întotdeauna semnată, având 
în vedere importanța sa. Acest lucru nu ar trebui limitat la cazurile în care este cerut de 
legislația națională.

Amendamentul 79

Propunere de regulament
Anexa Va (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

ANEXA Va
COMPLETAREA AUTOCOLANTULUI DE VIZĂ
1. Secțiunea pentru mențiuni obligatorii
1.1. Rubrica „VALABIL PENTRU”:
În această rubrică se precizează teritoriul pe care deținătorul vizei are dreptul să 
călătorească.



PR\1072400RO.doc 53/70 PE557.179v03-00

RO

Rubrica poate fi completată numai în unul din modurile de mai jos:
(a) State Schengen;
(b) State Schengen sau state Schengen pe al căror teritoriu viza are o valabilitate limitată 
(în acest caz se utilizează următoarele abrevieri):

BE BELGIA

CZ REPUBLICA CEHĂ

DK DANEMARCA

DE GERMANIA

EE ESTONIA

GR GRECIA

ES SPANIA

FR FRANȚA

IT ITALIA

LV LETONIA

LT LITUANIA

LU LUXEMBURG

HU UNGARIA

MT MALTA Tel.

NL ȚĂRILE DE JOS

AT AUSTRIA

PL POLONIA

PT PORTUGAL Tel.

SI SLOVENIA

SK SLOVACIA

FI FINLANDA

SE SUEDIA

IS ISLANDA

NO NORVEGIA

CH ELVEȚIA

1.2. Atunci când autocolantul de viză este utilizat pentru eliberarea unei vize uniforme, 
această rubrică este completată cu mențiunea „State Schengen”, în limba statului membru 
care a eliberat viza.
1.3. Atunci când autocolantul de viză este utilizat pentru eliberarea unei vize cu valabilitate 
teritorială limitată, în conformitate cu articolul 25 alineatul (1) din prezentul regulament, 
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această rubrică se completează cu numele statului (statelor) membru (membre) la teritoriul 
căruia (cărora) se limitează șederea titularului vizei, în limba statului membru care a 
eliberat viza.
1.4. Atunci când autocolantul de viză este utilizat pentru eliberarea unei vize cu o 
valabilitate teritorială limitată, în conformitate cu articolul 25 alineatul (3) din prezentul 
regulament, se poate recurge la următoarele opțiuni pentru codurile care trebuie 
menționate:
(a) menționarea codurilor pentru statele membre respective;
(b) menționarea cuvintelor „State Schengen”, urmate – între paranteze – de semnul minus 
și de codurile statelor membre pentru teritoriul cărora viza nu este valabilă;
(c) în cazul în care rubrica „valabil pentru” nu este suficientă pentru toate codurile statelor 
membre care (nu) recunosc documentul de călătorie în cauză, se reduce dimensiunea 
literelor utilizate.
2. Rubrica ,,DE LA ... LAˮ
În această rubrică se precizează perioada șederii titularului vizei, astfel cum este autorizată 
de aceasta.
Data de la care deținătorul vizei poate intra pe teritoriul pentru care este valabilă viza este 
menționată mai jos, după cuvintele „DE LA”:
- ziua este menționată prin utilizarea a două cifre, din care prima este zero în cazul în care 
ziua respectivă se exprimă printr-o singură cifră,
- liniuță de separare;
- luna este menționată prin utilizarea a două cifre, din care prima este zero în cazul în care 
luna respectivă se exprimă printr-o singură cifră;
- liniuță de orizontală;
- anul este menționat prin utilizarea a două cifre, care corespund ultimelor două cifre ale 
anului.
Astfel: 05-12-07 = 5 decembrie 2007.
Data corespunzătoare ultimei zile a perioadei de ședere autorizată a titularului vizei se 
completează după cuvintele „PÂNĂ LA” și este înscrisă în același mod ca prima dată. 
Titularul vizei trebuie să fi părăsit teritoriul pentru care este valabilă viza până la miezul 
nopții la acea dată.
3. Rubrica „NUMĂRUL DE INTRĂRI”:
În această rubrică se precizează de câte ori deținătorul vizei poate intra pe teritoriul pentru 
care este valabilă viza, mai precis se referă la numărul de perioade de ședere care pot fi 
petrecute în decursul întregii perioade de valabilitate (a se vedea punctul 4).
Intrările pot fi în număr de una, două sau mai multe. Acest număr este înscris în dreapta 
mențiunii preimprimate, folosind „01”, „02” sau abrevierea „MULT”, în cazul în care viza 
dă dreptul la mai mult de două intrări.
În cazul în care se eliberează o viză de tranzit aeroportuar cu intrări multiple în 
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conformitate cu articolul 26 alineatul (3) din prezentul regulament, valabilitatea vizei se 
calculează după cum urmează: prima dată a plecării plus șase luni.
Viza nu mai este valabilă atunci când numărul total de ieșiri efectuate de titularul vizei este 
egal cu numărul de intrări autorizate, chiar dacă titularul vizei nu a epuizat numărul de 
zile autorizate de viză.
4. Rubrica ,,DURATA VIZITEI ... ZILEˮ:
În această rubrică se precizează numărul de zile pe care titularul vizei le poate petrece pe 
teritoriul pentru care este valabilă viza. Această perioadă poate fi continuă sau, în funcție 
de numărul de zile autorizate, împărțită în mai multe perioade cuprinse între datele 
menționate la punctul 2, ținând seama de numărul de intrări autorizate conform cu punctul 
3.
Numărul de zile autorizate este înscris în spațiul liber dintre „DURATA VIZITEI” și 
„ZILE”, sub forma a două cifre, din care prima este zero dacă numărul zilelor este mai mic 
de 10.
Numărul maxim de zile care se poate înscrie la această rubrică este de 90.
În cazul vizelor cu o valabilitate mai mare de șase luni, durata șederii este 90 de zile pentru 
fiecare perioadă de 180 de zile.
5. Rubrica „ELIBERATĂ ÎN ... LA”:
În această rubrică se precizează numele localității în care este situată autoritatea emitentă. 
Data eliberării se menționează după „LA”.
Data eliberării este menționată în același mod cu data la care se face referire la punctul 2.
6. Rubrica „NUMĂRUL PAȘAPORTULUI”:
În această rubrică se precizează numărul documentului de călătorie pe care se aplică 
autocolantul de viză.
În cazul în care persoana căreia îi este eliberată viza este inclusă în pașaportul 
soțului/soției, al persoanei care exercită autoritatea părintească sau tutela, se precizează 
numărul documentului de călătorie al persoanei respective.
Atunci când documentul de călătorie al solicitantului nu este recunoscut de către statul 
membru care eliberează viza, se utilizează modelul uniform de filă separată pentru 
aplicarea vizelor.
Numărul care trebuie menționat la această rubrică, în cazul în care autocolantul de viză 
este aplicat pe fila separată, nu este numărul pașaportului, ci același număr tipografic care 
apare și pe formular, format din șase cifre.
7. Rubrica „TIPUL DE VIZĂ”:
Pentru facilitarea procedurilor de urmat de către autoritățile de control, în această rubrică 
se precizează tipul de viză cu ajutorul literelor A, C și D după cum urmează:

A : viză de tranzit aeroportuar [conform definiției de la articolul 2 
alineatul (5) din prezentul regulament]

C : viză [conform definiției de la articolul 2 alineatul (2) din 
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prezentul regulament]

D : viză de lungă ședere.

8.Rubrica „NUME ȘI PRENUME”:
Primul cuvânt din căsuța pentru „nume” urmat de primul cuvânt din căsuța pentru 
„prenume” din documentul de călătorie al titularului vizei se menționează în ordinea 
indicată. Autoritatea emitentă verifică dacă numele și prenumele care apar în documentul 
de călătorie și care trebuie completate la această rubrică și în secțiunea care urmează să fie 
scanată electronic sunt aceleași cu cele care apar în cererea de viză. Dacă numărul de 
caractere al prenumelui și al numelui depășește numărul spațiilor disponibile, caracterele 
în plus se înlocuiesc cu un punct (.).
9. (a) Date obligatorii de adăugat în secțiunea „OBSERVAȚII”
- în cazul în care se emite o viză în numele unui alt stat membru, în conformitate cu 
articolul 8, se adaugă următoarea mențiune: „R/[Codul statului membru reprezentat]”.
- în cazul în care se emite o viză în scopul tranzitării, se adaugă următoarea mențiune: 
„TRANZIT”;
- în cazul în care toate datele la care se face referire la articolul 5 alineatul (1) din 
Regulamentul VIS sunt înregistrate în Sistemul de Informații privind Vizele, se adaugă 
următoarea mențiune: ,,VIS”
- în cazul în care numai datele menționate la articolul 5 alineatul (1) literele (a) și (b) sunt 
înregistrate în Sistemul de Informații privind Vizele, însă datele menționate la articolul 5 
alineatul (1) litera c) nu au fost colectate, deoarece colectarea amprentelor digitale nu a 
fost obligatorie în regiunea respectivă: ,,VIS 0”
(b) Datele de ordin național din secțiunea „OBSERVAȚII”
În această secțiune se conțin, de asemenea, în limba statului membru care eliberează viza, 
observațiile referitoare la dispozițiile naționale. Cu toate acestea, observațiile nu constituie 
o repetare a mențiunilor obligatorii la care se face referire la punctul 1.
(c) Secțiunea pentru fotografie
Fotografia în culori a titularului vizei ocupă spațiul special rezervat în acest scop.
În ceea ce privește fotografia de introdus în autocolantul de viză, trebuie să se urmeze 
regulile de mai jos.
Dimensiunea capului, între creștet și bărbie, va fi între 70 % și 80 % din dimensiunea 
verticală a suprafeței fotografiei.
Cerințele minime pentru rezoluție sunt:
- 300 de pixeli pe inch (ppi), necompresat, pentru scanare;
- 720 de puncte pe inch (dpi) pentru fotografiile imprimate color.
10. Zona rezervată lecturii optice
Această secțiune este alcătuită din două rânduri de 36 de caractere (OCR B-10 cpi).
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primul rând: 36 de caractere (obligatoriu)

Poziții Numărul 
de 
caractere

Conținutul 
rubricii

Specificații

1-2 2 Tipul 
documentul
ui

primul caracter: V

al 2-lea caracter: cod de indicare a tipului vizei 
(A, C sau D) 

3-5 3 Statul 
emitent

Codul alfabetic de 3 caractere al OACI: BEL, 
CHE, CZE, DNK, D<<, EST, GRC, ESP, FRA, 
ITA, LVA, LTU, LUX, HUN, MLT, NLD, AUT, 
POL, PRT, SVN, SVK, FIN, SWE, ISL, NOR.

6-36 31 Numele și 
prenumele

Numele trebuie separat de prenume prin 2 
simboluri (<<); părțile componente ale numelui 
trebuie separate printr-un simbol (<); spațiile care 
nu sunt necesare trebuie completate cu un simbol 
(<).

a doua linie: 36 de caractere (obligatoriu)

Poziții Numărul de 
caractere

Conținutul 
rubricii

Specificații

1 9 Numărul vizei Acesta este numărul tipărit în colțul din 
dreapta sus al autocolantului.

10 1 Caracter de 
control

Acest caracter este rezultatul unui calcul 
complex, efectuat pe baza zonei precedente 
în conformitate cu un algoritm elaborat de 
OACI.

11 3 Cetățenia 
solicitantului

Codificare alfabetică în conformitate cu 
codul de 3 caractere al OACI.

14 6 Data nașterii Ordinea este: AALLZZ, în care:
AA = anul (obligatoriu)
LL = luna, sau << dacă luna nu este 
cunoscută
ZZ = ziua, sau << dacă ziua nu este 
cunoscută

20 1 Caracter de 
control

Acest caracter este rezultatul unui calcul 
complex, efectuat pe baza zonei precedente 
în conformitate cu un algoritm elaborat de 
OACI.

21 1 Sexul F =Feminin
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M = Masculin
< = Nespecificat

22 6 Data la care 
expiră viza

Ordinea este AALLZZ fără caractere de 
umplutură.

28 1 Caracter de 
control

Acest caracter este rezultatul unui calcul 
complex, efectuat pe baza zonei precedente 
în conformitate cu un algoritm elaborat de 
OACI.

29 1 Valabilitate 
teritorială

(a) Pentru vizele cu valabilitate teritorială 
limitată (VTL), se introduce litera T.
(b) Pentru vizele uniforme, se introduce 
caracterul de umplutură <.

30 1 Numărul 
intrărilor

1, 2 sau M

31 2 Durata șederii (a) Ședere de scurtă durată: numărul zilelor 
trebuie introdus în zona de lectură vizuală.
(b) Ședere de lungă durată: <<

33 4 Data de începere 
a perioadei de 
valabilitate

Structura este LLZZ, fără caractere de 
umplutură.

Or. en

Amendamentul 80

Propunere de regulament
Anexa V b (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

ANEXA Vb
APLICAREA AUTOCOLANTULUI DE VIZĂ
1. Autocolantul de viză se aplică pe prima pagină din documentul de călătorie pe care nu 
apar mențiuni sau ștampile, altele decât ștampila care indică faptul că cererea este 
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admisibilă.
2. Autocolantul se aliniază și se aplică la marginea paginii documentului de călătorie. 
Zona lizibilă optic a autocolantului se aliniază cu marginea paginii.
3. Ștampila autorităților emitente se aplică în spațiul „OBSERVAȚII”, astfel încât să 
depășească autocolantul și să treacă pe pagina documentului de călătorie.
4. Ștampila poate fi aplicată în zona de scanare electronică pentru ca aceasta să devină 
neutilizabilă în cazurile în care este necesară renunțarea la completarea secțiunii scanate 
electronic. Mărimea și conținutul ștampilei se stabilesc în conformitate cu reglementările 
naționale ale statului membru respectiv.
5. Pentru a evita refolosirea autocolantului de viză aplicat pe o filă separată pentru 
aplicarea vizei, ștampila autorităților emitente se aplică în dreapta, o parte aflându-se pe 
autocolant și cealaltă pe fila separată, astfel încât să nu împiedice citirea rubricilor și a 
observațiilor și nici să nu pătrundă în zona de citire optică.
6. Viza se prelungește, conform articolului 33 din prezentul regulament, printr-un 
autocolant de viză. Ștampila autorităților emitente se aplică pe autocolantul de viză.

Or. en

Amendamentul 81

Propunere de regulament
Anexa Vc (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

ANEXA Vc
PARTEA 1
Norme privind eliberarea de vize la frontieră pentru navigatorii în tranzit supuși obligației 
de viză
Aceste norme se referă la schimbul de informații dintre autoritățile competente ale statelor 
membre în ceea ce privește navigatorii aflați în tranzit supuși obligației de viză. Atunci 
când se procedează la eliberarea unei vize la frontieră pe baza schimbului de informații, 
responsabilitatea acestei eliberări revine statului membru care eliberează viza.
În sensul prezentelor norme se consideră:
- „port al unui stat membru”: înseamnă un port care constituie o frontieră externă a unui 
stat membru;
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- „aeroport al unui stat membru”: înseamnă un aeroport care constituie o frontieră externă 
a unui stat membru.
I. Îmbarcarea la bordul unei nave care se află într-un port al unui stat membru sau este 
așteptată în portul respectiv (intrarea pe teritoriul statelor membre):
- compania maritimă sau agentul acesteia anunță autorităților competente din portul 
statului membru în care se află sau este așteptată nava sosirea navigatorilor supuși 
obligației de viză, printr-un aeroport al unui stat membru sau la o frontieră terestră sau 
maritimă. Compania maritimă sau agentul acesteia semnează o garanție cu privire la acei 
navigatori, conform căreia toate cheltuielile de ședere și, dacă este cazul, de repatriere a 
navigatorilor vor fi acoperite de compania maritimă;
- autoritățile competente menționate verifică, cât mai rapid cu putință, corectitudinea 
informațiilor comunicate de către compania maritimă sau agentul acesteia și verifică în ce 
măsură sunt îndeplinite celelalte condiții de intrare pe teritoriul statelor membre. 
Autoritățile verifică, de asemenea, itinerariul pe teritoriul statelor membre, de pildă pe baza 
biletelor (de avion);
- dacă navigatorii sunt așteptați să sosească la un aeroport al unui stat membru, autoritățile 
competente din portul statului membru informează autoritățile competente de pe aeroportul 
de intrare al statului membru, prin intermediul unui formular referitor la navigatorii în 
tranzit supuși obligației de viză (astfel cum se prevede în partea 2), completat în mod 
corespunzător, transmis prin fax, poștă electronică sau alte mijloace, în legătură cu 
rezultatele acestei verificări și precizează dacă, în principiu, se poate elibera o viză la 
frontieră. Dacă navigatorii sunt așteptați să sosească la o frontieră terestră sau maritimă, 
autoritățile competente de la postul de frontieră prin care navigatorii în cauză intră pe 
teritoriul statelor membre sunt informate prin aceeași procedură;
- dacă rezultatul verificării datelor disponibile este unul pozitiv și dacă reiese cu claritate că 
acesta corespunde declarațiilor navigatorului sau documentelor prezentate de acesta, 
autoritățile competente de pe aeroportul de intrare sau de ieșire al statului membru pot 
elibera, la frontieră, o viză a cărei ședere autorizată corespunde cu condițiile necesare în 
scopul tranzitării. De asemenea, în acest caz, o ștampilă a statului membru de intrare sau 
de ieșire este aplicată pe documentul de călătorie al navigatorului, acest document fiind 
remis navigatorului respectiv.
II. Încetarea serviciului la bordul unei nave care a intrat într-un port al unui stat membru 
(ieșire de pe teritoriul statelor membre:
- compania maritimă sau agentul acesteia informează autoritățile competente din portul 
statului membru de sosire a unor navigatori supuși obligației de viză care își încetează 
serviciul și care vor părăsi teritoriul statelor membre printr-un aeroport al unui stat 
membru, sau pe la o frontieră terestră sau maritimă. Compania maritimă sau agentul 
acesteia semnează o garanție cu privire la acei navigatori, conform căreia toate cheltuielile 
de ședere și, dacă este cazul, de repatriere a navigatorilor vor fi acoperite de compania 
maritimă;
- autoritățile competente menționate verifică, cât mai rapid, corectitudinea informațiilor 
comunicate de către compania maritimă sau agentul acesteia și verifică în ce măsură sunt 
îndeplinite celelalte condiții de intrare pe teritoriul statelor membre. Autoritățile verifică, de 
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asemenea, itinerariul pe teritoriul statelor membre, de pildă pe baza biletelor (de avion);
- dacă rezultatul verificării datelor disponibile este pozitiv, autoritățile competente pot 
elibera o viză a cărei ședere autorizată corespunde cu condițiile necesare în scopul 
tranzitării.
III. Transferul de pe o navă care a intrat într-un port al unui stat membru pe o altă navă
- compania maritimă sau agentul acesteia informează autoritățile competente din portul 
statului membru de sosire a unor navigatori supuși obligației de viză care își încetează 
serviciul și care vor părăsi teritoriul statelor membre printr-un port al altui stat membru. 
Compania maritimă sau agentul acesteia semnează o garanție cu privire la acești 
navigatori, conform căreia toate cheltuielile de ședere și, dacă este cazul, de repatriere a 
navigatorilor vor fi acoperite de compania maritimă;
- autoritățile competente menționate verifică, cât mai rapid cu putință, corectitudinea 
informațiilor comunicate de către compania maritimă sau agentul acesteia și verifică în ce 
măsură sunt îndeplinite celelalte condiții de intrare pe teritoriul statelor membre. În cadrul 
acestei verificări, sunt contactate autoritățile competente aflate în portul statului membru 
din care navigatorii vor părăsi teritoriul statelor membre la bordul unei nave. Se verifică 
dacă nava pe care se îmbarcă navigatorii se află deja în acest port sau dacă aceasta este 
așteptată acolo. Autoritățile verifică, de asemenea, itinerariul pe teritoriul statelor membre;
- dacă rezultatul verificării datelor disponibile este pozitiv, autoritățile competente pot 
elibera o viză a cărei ședere autorizată corespunde cu condițiile necesare în scopul 
tranzitării.
PARTEA 2
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DESCRIERE DETALIATĂ A FORMULARULUI
Punctele 1-4: identitatea navigatorului

(1) A. Nume

B. Prenume

C. Cetățenia

D. Rang/Grad

(2) A. Locul nașterii

B. Data nașterii

(3) A. Numărul pașaportului

B. Data eliberării

C. Perioada de valabilitate

(4) A. Numărul livretului de 
navigator

B. Data eliberării

C. Perioada de valabilitate

La punctele 3 și 4: în funcție de cetățenia navigatorului și de statul membru în care trebuie 
să se intre, se poate utiliza în scopul identificării un document de călătorie sau carnetul de 
navigator.
Punctele 5-8: agentul maritim și nava în cauză

(5) Numele agentului maritim (persoana sau societatea care reprezintă armatorul la fața 
locului în orice chestiune legată de obligațiile armatorului cu privire la echiparea 
navei) la punctul 5A și numărul de telefon (precum și alte date de contact cum ar fi 
numărul de fax, adresa e-mail) la punctul 5B.

(6) A. Denumirea navei

B. Numărul IMO (acesta este format din 7 cifre și este cunoscut de asemenea ca 
„numărul Lloyds”)

C. Pavilionul (sub care navighează nava comercială)

(7) A. Data de sosire a navei

B. Proveniența (portul) navei

Litera „A” se referă la data de sosire a navei în portul în care navigatorul trebuie să 
se îmbarce.

(8) A. Data de plecare a navei

B. Destinația navei (portul următor)

La punctele 7A și 8A: indicații privind perioada în care navigatorul se poate deplasa pentru 
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a se îmbarca.
Trebuie amintit că traseul unei nave depinde în mare măsură de factori externi și 
neașteptați, cum ar fi furtunile, avariile etc.
Punctele 9-12: motivului călătoriei navigatorului, precum și destinația sa
(9) „Destinația finală” este ultima destinație a călătoriei navigatorului. Este vorba fie de 
portul în care urmează să se îmbarce, fie de țara către care se îndreaptă în cazul încetării 
serviciului.
(10) Motivele cererii
(a) În cazul îmbarcării, destinația finală este portul în care navigatorul urmează să se 
îmbarce.
(b) În cazul transferului pe o altă navă situată pe teritoriul statelor membre, destinația 
finală este, de asemenea, portul în care urmează ca navigatorul să se îmbarce.
(c) În cazul încetării serviciului, din diverse motive, cum ar fi încheierea contractului, un 
accident de muncă, motive familiale urgente etc.
(11) mijloc de transport
Lista mijloacelor utilizate pe teritoriul statelor membre de către navigatorul în tranzit supus 
unei obligații de viză pentru a ajunge la destinația sa finală. În formular sunt avute în 
vedere următoarele trei posibilități:
(a) automobil (sau autocar)
(b) tren
(c) avion
(12) Data sosirii (pe teritoriul statelor membre)
Acest punct îi privește în primul rând pe navigatori la sosirea lor în primul aeroport al unui 
stat membru sau în primul punct de trecere a unei frontiere prin care ei doresc să intre pe 
teritoriul statelor membre (trecerea frontierei externe nu trebuie să se efectueze neapărat 
printr-un aeroport).
Data tranzitului
Este vorba despre data la care navigatorul debarcă într-un port de pe teritoriul statelor 
membre și se îndreaptă către un alt port situat, de asemenea, pe teritoriul statelor membre.
Data plecării
Data plecării este data la care navigatorul debarcă într-un port de pe teritoriul statelor 
membre pentru a se îmbarca pe o altă navă într-un port situat în afara teritoriului statelor 
membre sau data la care navigatorul debarcă într-un port de pe teritoriul statelor membre 
pentru a se îndrepta către domiciliul său (în afara teritoriului statelor membre).
După indicarea mijlocului (mijloacelor) de transport utilizat(e), trebuie furnizate, de 
asemenea, informațiile disponibile cu privire la mijlocul (mijloacele) respectiv(e):
(a) automobil, autocar: numărul de înmatriculare
(b) tren: nume, număr etc.
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(c) informații privind zborul avionului: data, ora și numărul zborului.
(13) Declarație formală semnată de către agentul maritim sau armator, prin care se 
confirmă asumarea, de către acesta, a cheltuielilor de întreținere pe durata șederii și, dacă 
este cazul, de repatriere a navigatorului.

Or. en

Amendamentul 82

Propunere de regulament
Anexa VIII – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Următoarele date se transmit Comisiei în 
termenul prevăzut la articolul 44 
utilizându-se modele comune furnizate de 
Comisie și se defalcă pe cetățenia 
solicitantului, dacă este cazul, astfel cum 
se indică în modele:

2. Următoarele date se transmit Comisiei în 
termenul prevăzut la articolul 44 
utilizându-se modele comune furnizate de 
Comisie și se defalchează pe cetățenia 
solicitantului, astfel cum se indică în 
modele:

Or. en

Justificare

Ar trebui să reiasă clar din legislația CE ce statistici ar trebui colectate. Acest lucru nu ar 
trebui lăsat în sarcina Comisiei când elaborează un model pentru care nu mai este prevăzută 
nicio altă procedură de luare a deciziilor. Prin urmare, nu poate rămâne în textul legislativ 
nicio marjă de apreciere.

Amendamentul 83

Propunere de regulament
Anexa VIII – punctul 2 – liniuța 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

numărul de vize VTL eliberate, defalcate 
pe motivul eliberării [cf. articolul 22 
alineatele (1) și (3) și articolul 33 alineatul 
(3)];

Numărul de vize VTL eliberate, defalcate 
pe motivul eliberării [cf. articolul 22 
alineatul (1) în acest caz defalcate 
suplimentar în funcție de cele trei motive 
diferite - rațiuni umanitare, interese 
naționale, precum și obligațiile 
internaționale - și alineatul (3) și 
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articolul 33 alineatul (3)],

Or. en

Justificare

Pentru a obține o imagine mai bună în ceea ce privește eliberarea de vize cu valabilitate 
teritorială limitată, este necesar să existe statistici, care să nu fie cumulate pentru cele trei 
motive, ci separate.
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EXPUNERE DE MOTIVE

Introducere

Prezentul proiect de raport este rezultatul unui profund proces de pregătire. Contribuțiile au 
fost furnizate de raportorii alternativi și de alți deputați după prezentarea documentului de 
lucru privind propunerea în cadrul Comisiei LIBE, la 5 martie 2015, în cursul unei audieri 
publice pe tema „Pachetul legislativ privind vizele” care a avut loc la 17 iunie, în timpul 
misiunilor de informare la consulate, de diferitele părți interesate, inclusiv de reprezentanți ai 
mai multor state membre (SM) dar și ai serviciilor Comisiei, precum și de persoane care au 
comunicat raportorului o serie de îngrijorări specifice vizând actualul Cod al vizelor. 
Raportorul a considerat aceste contribuții deosebit de utile și, prin urmare, dorește să le 
mulțumească tuturor celor care au contribuit.

În cele ce urmează, raportorul își prezintă opiniile cu privire la propunere, precum și motivele 
care au stat la baza principalelor amendamente prezentate.

Referitor la propunere în general

După cum s-a afirmat în documentul de lucru, raportorul salută propunerea și raționamentele 
care stau la baza acestuia. Este de acord că, odată cu păstrarea acelorași standarde foarte 
ridicate pentru garantarea siguranței publice și prevenirea migrației ilegale, este într-adevăr 
necesar să se adopte o perspectivă mai largă și să se recunoască că este important pentru UE 
în ansamblu să se faciliteze călătoriile legitime spre Uniune. Prin urmare, raportorul sprijină 
pe deplin facilitățile procedurale propuse. Printre acestea se numără, de exemplu, eliminarea 
dispoziției conform căreia toți solicitanții trebuie să se prezinte personal pentru a depune 
cererea, cerințe mai clare privind documentele necesare, termene mai scurte sau introducerea 
posibilității de a efectua interviuri cu candidații prin mijloace moderne de comunicare.

Față de criticile formulate vizând problemele de securitate pe care le-ar ridica aceste facilități 
propuse, raportorul dorește să afirme foarte clar că, în opinia sa, aceste facilități au scopul de 
răspunde criticilor frecvente cum că procedurile actuale sunt prea greoaie. Facilitățile nu ar 
modifica în niciun fel criterii de fond și condițiile pe baza cărora sunt evaluate cererile de 
viză. Problema este modul în care se poate solicita o viză, și nu criteriile care trebuie 
îndeplinite pentru eliberarea unei vize.

Referitor la aspecte specifice

Deși raportorul este de acord cu abordarea Comisiei, există o serie de aspecte în legătură cu 
care sunt propuse modificări.

Pentru a progresa în direcția modernizării mai accentuate a procedurii, raportorul propune să 
fie întotdeauna disponibilă o versiune electronică a formularului de cerere, astfel încât cei 
care doresc să facă acest lucru să o poată completa electronic, în locul completării de mână 
(articolul 11 alineatul (2)). În plus, consulatele ar trebui să aibă posibilitatea de a accepta 
cererile on-line. (articolul 8 alineatul (6a)). Aceste două modificări propuse sunt minore, dar 
trebuie înțelese ca etape intermediare spre obiectivul pe termen lung de a moderniza procesul 
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de depunere a cererilor de viză.

În ceea ce privește procedura, raportorul consideră că unele dintre propuneri ar trebui 
consolidate mai mult. De exemplu, ar trebui ca termenul de depunere a cererii de viză să fie 
de nouă luni înaintea călătoriei preconizate, în loc de termenul prezent de șase luni. 
Raportorul consideră că un astfel de termen corespunde mai bine tipologiei călătoriilor 
contemporane, cu atât mai mult cu cât astăzi, biletele de avion internaționale sunt adesea mult 
mai ieftine atunci când sunt rezervate anticipat (articolul 8 alineatul (1)).

La fel ca și Comisia, raportorul consideră că eliberarea mai frecventă a unor vize cu intrări 
multiple (VIM) cu o perioadă mai lungă de valabilitate pentru călătorii de bună credință 
constituie un avantaj nu numai călătorii respectivi, ci și pentru consulate. Ar trebui, într-
adevăr, profitat mai mult de utilizarea din ce în ce mai mare a Sistemului de Informații 
privind Vizele (VIS), în urma introducerii acestuia în întreaga lume. Prin urmare, raportorul 
sprijină pe deplin dispozițiile privind eliberarea de vize cu intrări multiple pentru persoanele 
care călătoresc cu regularitate înregistrate în VIS. Totuși, raportorul propune să se definească 
acest grup de călători într-un mod puțin mai flexibil, prin includerea resortisanților țărilor 
terțe care au utilizat în mod legal ultimele două vize în ultimele 18 luni, și nu în ultimele 12 
luni. O astfel de perioadă puțin mai lungă ar acoperi situațiile călătorilor care călătoresc în 
fiecare an în UE, dar care nu călătoresc neapărat într-un interval de timp strict de 12 de luni 
(articolul 2 punctul 9).

În ceea ce privește problema „vizelor umanitare”, raportorul este de acord că Codul de vize 
nu poate furniza singura soluție în fața provocărilor actuale ale persoanelor care solicită 
protecție internațională. Cu toate acestea, raportorul este ferm convins că sunt necesare 
modalități sigure și legale de intrare pe teritoriul UE pentru persoanele care fug de persecuții 
și că eliberarea unei vize Schengen reprezintă o astfel de modalitate. În proiectul de raport, 
raportorul a optat pentru o abordare prudentă și solidă din punct de vedere juridic, bazată pe 
consolidarea și dezvoltarea dispozițiilor existente în text. Raționamentul de la baza 
amendamentelor aduse la considerentul 6a și b și la articolele 1, 6, 19 și 22 este de a oferi 
personalului consular mai mult spațiu de manevră pentru a ține seama de necesitățile de 
protecție și de a reaminti obligațiile internaționale asumate de statele membre. 

Numeroase plângeri individuale au vizat refuzul vizelor pentru resortisanții țărilor terțe care 
sunt membri de familie ai cetățenilor UE și care doresc să obțină o viză pentru a îi vizita. 
Situația actuală este complexă din punct de vedere juridic (din cauza dispozițiilor specifice 
din Directiva 2004/38 privind libera circulație, care conferă membrilor familiei dreptul la 
viză atunci când situația acestora este reglementată de respectiva directivă) și lipsită de 
transparență (dispozițiile specifice în această privință sunt până în prezent cuprinse numai în 
manual, dar nu și în Codul de vize propriu-zis). În această situație, nu este deloc surprinzător 
că există numeroase plângeri privind consulatele care nu aplică corect aceste dispoziții. 
Raportorul recunoaște că Comisia încearcă să soluționeze această problemă în propunerea sa, 
la fel ca și situația „rudelor apropiate” și alte situații care nu sunt reglementate de directivă. 
Raportorul susține întru totul aceste propuneri, dar consideră că sunt necesare anumite 
dispoziții suplimentare. Acestea includ dispoziții care asigură accesul la consulat pentru 
membrii de familie, deoarece ei nu pot fi obligați să plătească o taxă, precum și dispoziții 
privind vizele cu intrări multiple, și dispoziții privind eliberarea vizelor la frontieră și 
refuzurile. Refuzurile de acordare a vizei pentru membrii de familie trebuie să justificate mai 
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detaliat astfel încât persoanele respective să înțeleagă mai bine acest refuz (articolul 18 
alineatul (3a)).

În aceeași ordine de idei, raportorul sugerează o serie de clarificări în ceea ce privește 
procedura de apel și o nouă dispoziție care prevede existența unei proceduri de reclamații la 
toate consulatele. Existența unei astfel de proceduri reprezintă o bună practică administrativă 
și este, de asemenea, importantă pentru imaginea statelor membre și a UE. Probabil că 
majoritatea consulatelor au deja o astfel de procedură, dar raportorul dorește să includă 
această procedură în cod. În plus, un sistem de reclamații organizat corespunzător ar putea 
reduce numărul de căi de atac oficiale, care sunt o sarcină suplimentară pentru consulate și 
care sunt adesea formulate numai pentru că nu a fost bine înțeles vreun aspect al procedurii.

Prin urmare, ar trebui să fie îmbunătățită și mai mult furnizarea de informații pentru 
solicitanții de viză și pentru public. Raportorul propune unele completări la lista de aspecte 
despre care trebuie informați publicul și solicitanții. Raportorul propune, de asemenea, un site 
de internet dedicat vizelor Schengen - cerut de Parlament de mult timp - care să fie disponibil 
cel puțin în limbile ONU, deoarece acestea sunt probabil cele mai utile pentru un număr mare 
de solicitanți de viză (articolul 45).

În ceea ce privește organizarea consulară, cooperarea cu prestatorii externi de servicii (PES) 
este aspectul care a dat naștere la îngrijorări. Raportorul recunoaște constrângerile bugetare 
ale administrațiilor statelor membre și, totodată, avantajele cooperării cu prestatorii externi de 
servicii. În același timp, sarcinile încredințate PES sunt sarcini publice și, prin urmare, 
decizia de a coopera cu un PES trebuie luată doar dacă nu au fost posibile alte posibilități. 
Externalizarea nu ar trebui să fie prima opțiune. Prin urmare, raportorul propune o 
reformulare a articolului 38, care se referă la evaluarea oportunității de a recurge la un PES. 
În același timp, ar trebui consolidată monitorizarea PES, iar Comisia trebuie să fie mai bine 
informată despre cooperarea cu prestatorii externi de servicii pentru a fi în măsură să 
evalueze corect implementarea dispozițiilor legale la fața locului, ceea ce este dificilă, dacă 
nu chiar imposibilă în prezent (articolul 41 alineatul (12)).

Pe termen lung, nu trebuie să pierdem din vedere obiectivul ca vizele Schengen să fie tratate 
de către un birou unic în toate țările terțe, căruia toate statele membre și UE să-i pună la 
dispoziție resurse. Situația actuală este adesea absurdă, la toate nivelurile cheltuindu-se 
energii considerabile pentru reglementarea și gestionarea conceptului de „stat membru 
responsabil”. Trebui luate toate măsurile care ar conduce la atingerea acestui obiectiv pe 
termen lung. Prin urmare, raportorul sprijină propunerile privind așa-numitele reprezentări 
obligatorii, dar propune să se adauge un criteriu privind distanța, pentru a reduce și mai mult 
obligațiile solicitantului. În plus, ar trebui să fie păstrate actualele forme de cooperare între 
state membre (oficiile consulare comune și centrele comune de primire a cererilor), deoarece 
eliminarea lor ar transmite un semnal greșit. În plus, raportorul propune un nou articol privind 
„centrele pentru vizele Schengen”, o idee pe care Comisia o introduce într-un considerent, 
dar care apoi nu mai este dezvoltată.

În ceea ce privește chestiunile instituționale, raportorul ar dori să menționeze propunerea 
Comisiei de eliminare a numărului actual de anexe la cod și de adoptare a unor dispoziții care 
în prezent sunt cuprinse în aceste anexe, într-o etapă ulterioară, prin acte de punere în 
aplicare. În opinia raportorului acest aspect nu este acceptabil, deoarece această abordare ar 
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reduce rolului legiuitorului. 

Un alt aspect care stârnește nedumerire este cel referitor la manual sau „instrucțiunile 
practiceˮ pentru personalul consular, care, în opinia Comisiei, ar trebui, adoptat(e) prin acte 
de punere în aplicare - așa cum se întâmplă în prezent. Așa-numitele „manuale practice” au 
devenit o caracteristică standard pentru numeroase instrumente legislative privind frontierele 
și vizele (Codul frontierelor, Eurosur, dar sunt adoptate în diferite forme juridice 
(recomandări, decizii). Ele comportă riscul inerent de a încerca să rescrie „legislația”, de a 
adăuga noi elemente și de a reduce importanța legislației de bază, fiind singurul document de 
care dispune personalul de pe teren. Ținând seama de manualul actual care într-adevăr adaugă 
noi elemente la cod și prevede derogări de la aceasta, cea mai bună cale de urmat în ceea ce 
privește certitudinea juridică și din punct de vedere operațional, personalul consular trebuind 
într-adevăr să aibă „instrucțiuni practice comune și armonizate”, ar fi să se adopte prezentele 
instrucțiuni sub forma unui act delegat care completează Codul de vize.


