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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 de 
modificare a Regulamentului (CE) nr. 539/2001 al Consiliului de stabilire a listei țărilor 
terțe ai căror resortisanți trebuie să dețină viză pentru trecerea frontierelor externe și a 
listei țărilor terțe ai căror resortisanți sunt exonerați de această obligație, în ceea ce 
privește retragerea Regatului Unit din Uniune
(COM(2018)0745 – C8-0483/2018 – 2018/0390(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului 
(COM(2018)0745),

– 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 (C8-0483/2018),

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

– având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A8-
0000/2018),

1. adoptă poziția sa în primă lectură preluând propunerea Comisiei;

2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în 
mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

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

Prezenta propunere a Comisiei face parte din măsurile legislative necesare pentru a adapta 
legislația Uniunii la Brexit. Scopul ei este de a clarifica situația resortisanților Regatului Unit 
atunci când legislația Uniunii încetează să li se aplice în ceea ce privește politica în domeniul 
vizelor.

În prezent, resortisanții Regatului Unit, în calitate de cetățeni ai Uniunii, au dreptul de a intra 
în orice alt stat membru fără viză de intrare sau altă formalitate echivalentă. Odată cu 
retragerea din Uniune, ei vor deveni totuși resortisanți ai țărilor terțe, în conformitate cu 
dreptul UE. Prin urmare, va fi necesar să se stabilească dacă ei vor avea obligația de a deține 
viză la trecerea frontierelor externe ale statelor membre sau vor fi exonerați de această 
obligație. 

Anexa I la Regulamentul (CE) Nr. 539/20011 cuprinde lista țărilor ai căror resortisanți au 
obligația de a deține viză, iar anexa II cuprinde lista țărilor ai căror resortisanți sunt exonerați 
de această obligație. De asemenea, regulamentul stabilește criterii pentru decizia de includere 
a unei țări în anexa I sau în anexa II. Această decizie trebuie luată de colegislatori printr-o 
modificare a regulamentului.

Așa cum se explică și în expunerea de motive a propunerii, Comisia a evaluat situația 
Regatului Unit în raport cu criteriile stabilite în regulament (Aceste criterii sunt legate, 
„printre altele, de imigrația ilegală, de rațiuni de ordine publică și securitate, de avantajele 
economice, îndeosebi în ceea ce privește turismul și comerțul exterior și relațiile externe ale 
Uniunii cu țările terțe relevante, incluzând, în special, considerații referitoare la drepturile 
omului și la libertățile fundamentale, precum și implicațiile pentru coerența regională și 
reciprocitate”). Comisia a ajuns la concluzia că resortisanții Regatului Unit care sunt cetățeni 
britanici ar trebui exonerați de obligația de a deține viză atunci când călătoresc în Uniune 
pentru șederi de scurtă durată.

Prin urmare, Comisia propune introducerea Regatului Unit în ceea ce privește cetățenii 
britanici în anexa II, și anume lista țărilor terțe exonerate de obligația de a deține viză. 
Comisia propune, de asemenea, alte două modificări tehnice necesare pentru a reflecta în mod 
corect noua situație juridică în textul regulamentului.

Propunerea reamintește, de asemenea, la articolul 2, faptul că mecanismul de reciprocitate 
prevăzut de Regulamentul (CE) nr. 539/2001 se aplică în cazul în care Regatul Unit ar 
introduce obligația de a deține viză pentru resortisanții din cel puțin un stat membru.

În cele din urmă, articolul 3 prevede că prezentul regulament intră în vigoare la 30 martie 
2019 și se aplică din ziua următoare celei în care dreptul Uniunii încetează să se aplice 
Regatului Unit.
                                               
1 Regulamentul (CE) nr. 539/2001 este în curs de codificare și este înlocuit de Regulamentul (UE) 2018/1806 din 
14 noiembrie 2018, care intră în vigoare la 18 decembrie 2018. Trimiterile la toate textele legislative vor fi 
adaptate.
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Poziția raportorului

Raportorul consideră că Comisia a evaluat în mod corect criteriile care ar trebui să ghideze 
decizia în această chestiune. Exonerarea resortisanților Regatului Unit de la obligația deținerii 
vizei este, în situația actuală, singura decizie rezonabilă. 

Raportorul propune, așadar, acceptarea propunerii Comisiei fără nicio modificare.
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