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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Comisia pentru afaceri externe salută propunerea Comisiei de modificare a Regulamentului 
(CE) nr. 539/2001. 

Aşa cum se precizează în detaliu în propunerea Comisiei, mecanismul de reciprocitate trebuie 
actualizat, pentru a respecta întru totul dispoziţiile Tratatului privind funcţionarea Uniunii 
Europene (TFUE).

Comisia pentru afaceri externe este de acord că mecanismul actual de reciprocitate s-a dovedit 
eficient şi că nu necesită alte modificări decât codificarea necesară. Comisia AFET consideră, 
de asemenea, că sunt necesare dezbateri în Consiliu şi în Parlamentul European, înaintea 
prezentării propunerii de către Comisie, pe tema reintroducerii temporare a vizelor pentru 
ţările terţe în cauză.

În privinţa propunerii introducerii unei clauze de salvgardare, comisia recunoaşte că existenţa 
însăşi a unei astfel de clauze, care oferă un cadru general pentru viitor, ar putea contribui la 
depăşirea reluctanţei anumitor state membre de a lăsa cale liberă unor procese ulterioare de 
liberalizare a vizelor şi la creşterea transparenţei politicilor şi mecanismelor decizionale ale 
UE faţă de partenerii săi.

Deşi înţelege necesitatea unor indicatori relativi, propuşi în noul articol 1a, Comisia AFET 
consideră că, pentru invocarea clauzei de salvgardare, trebuie să existe o creştere substanţială 
în termeni cantitativi. Comisia pentru afaceri externe salută angajamentul Comisiei contra 
unei reacţii automate şi pentru o evaluare a oportunităţii suspendării liberalizării vizelor 
pentru de o ţară terţă, luând în considerare numărul de state membre afectate şi impactul 
global al „situaţiei de urgenţă” respective asupra situaţiei migraţiei în UE.

În plus, comisia insistă ca orice evaluare a unei „situaţii de urgenţă” de către Comisia 
Europeană să ia în considerare contextul mai larg al politicii externe a UE şi, în special, 
efectele suspendării exonerării de obligativitatea vizelor asupra politicilor UE şi a poziţiei 
acesteia faţă de ţările terţe în cauză şi de regiunea învecinată. Liberalizarea vizelor este 
întotdeauna doar unul dintre elementele relaţiilor mai ample dintre UE şi o ţară terţă sau o 
regiune. Prin urmare, reintroducerea vizelor nu poate fi disociată de acest procesul de 
ansamblu şi, în special, nu trebuie să pună în pericol coerenţa politicilor externe ale UE.

De aceea, comisia propune ca Comisia să analizeze notificarea din partea unui stat membru nu 
doar pe baza datelor oferite de statele membre şi a rapoartelor întocmite de FRONTEX şi/sau 
de Biroul European de Sprijin pentru Azil, ci şi pe baza unei evaluări efectuate de Serviciul 
European de Acţiune Externă (SEAE). Serviciile Comisiei din acest domeniu, alături de 
FRONTEX şi de Biroul European de Sprijin pentru Azil, ar trebui să implice cât mai din timp 
SEAE în acest proces.

AMENDAMENTE

Comisia pentru afaceri externe recomandă Comisiei pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri 
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interne, competentă în fond, să includă în raportul său următorul amendament.

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Prezentul regulament introduce o 
clauză de salvgardare privind vizele, care 
permite suspendarea rapidă şi temporară a 
exonerării de obligaţia de a deţine vize 
pentru o ţară terţă care figurează pe lista 
pozitivă, în cazul unei situaţii de urgenţă, 
atunci când este necesară o reacţie promptă 
pentru soluţionarea dificultăţilor cu care se 
confruntă unul sau mai multe state membre 
şi ţinând cont de impactul general al 
situaţiei de urgenţă asupra Uniunii 
Europene în ansamblul său.

(1) Prezentul regulament introduce o 
clauză de salvgardare privind vizele, care 
permite suspendarea rapidă şi temporară a 
exonerării de obligaţia de a deţine vize 
pentru o ţară terţă care figurează pe lista 
pozitivă, în cazul unei situaţii de urgenţă, 
atunci când este necesară o reacţie promptă 
pentru soluţionarea dificultăţilor cu care se 
confruntă unul sau mai multe state membre 
şi ţinând cont de impactul general al 
situaţiei de urgenţă asupra Uniunii 
Europene în ansamblul său, precum şi de 
impactul asupra politicilor sale de relaţii 
externe cu ţările terţe în cazul suspendării 
exonerării de obligativitatea vizelor.

Justificare

Este important să se evidenţieze faptul că trebuie acordată atenţie şi efectelor reintroducerii 
vizelor asupra politicii externe a UE şi asupra relaţiilor sale cu ţările terţe.

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 2
Regulamentul (CE) nr. 539/2001
Articolul 1a – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Alineatele (2) şi (5) ale prezentului 
articol se aplică în situaţia în care unul sau 
mai multe state membre se confruntă cu o 
situaţie de urgenţă caracterizată de apariţia 
unuia din fenomenele următoare:

(1) Alineatele (2) şi (5) ale prezentului 
articol se aplică în situaţia în care unul sau 
mai multe state membre se confruntă cu o 
situaţie de urgenţă caracterizată de apariţia 
unuia din fenomenele următoare:

(a) o creştere bruscă de cel puţin 50 %, 
într-o perioadă de şase luni, a numărului de 

(a) o creştere bruscă şi substanţială, care 
are un impact grav asupra situaţiei de
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resortisanţi ai unei ţări terţe care figurează 
pe lista din anexa II, care s-au dovedit a fi 
în situaţie de şedere ilegală pe teritoriul 
statului membru în cauză, comparativ cu
perioada anterioară de şase luni;

ansamblu a migraţiei din statele membre 
afectate, într-o perioadă de şase luni, a 
numărului de resortisanţi ai unei ţări terţe 
care figurează pe lista din anexa II, care s-
au dovedit a fi în situaţie de şedere ilegală 
pe teritoriul statului membru în cauză, 
comparativ cu aceeaşi perioadă a anului 
precedent;

(b) o creştere bruscă de cel puţin 50 %, 
într-o perioadă de şase luni, comparativ cu
perioada anterioară de şase luni, a 
numărului de cereri de azil din partea 
resortisanţilor unei ţări terţe care figurează 
pe lista din anexa II, pentru care rata de 
recunoaştere a acestor cereri de azil a fost 
mai mică de 3 % în cursul perioadei 
anterioare de şase luni;

(b) o creştere bruscă şi substanţială, care 
are un impact grav asupra situaţiei de
ansamblu a migraţiei din statele membre 
afectate, într-o perioadă de şase luni, 
comparativ cu aceeaşi perioadă din anul 
precedent, a numărului de cereri de azil din 
partea resortisanţilor unei ţări terţe care 
figurează pe lista din anexa II, pentru care 
rata de recunoaştere a acestor cereri de azil 
a fost mai mică de 3 % în cursul perioadei 
anterioare de şase luni;

(c) o creştere bruscă de cel puţin 50 %,
într-o perioadă de şase luni, a numărului 
de cereri de readmisie respinse trimise de 
un stat membru unei ţări terţe care 
figurează pe lista din anexa II, pentru 
resortisanţii proprii, comparativ cu
perioada anterioară de şase luni.

(c) o creştere bruscă şi substanţială, care 
are un impact grav asupra situaţiei de
ansamblu a migraţiei din statele membre 
afectate, a numărului de cereri de 
readmisie respinse trimise de un stat 
membru unei ţări terţe care figurează pe 
lista din anexa II, pentru resortisanţii 
proprii, comparativ cu aceeaşi perioadă 
din anul precedent.

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 2
Regulamentul (CE) nr. 539/2001 
Articolul 1a – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia examinează notificarea ţinând 
cont de numărul de state membre afectate 
de oricare dintre situaţiile descrise la 
alineatul (1) şi de impactul la nivel general 
al acestor creşteri asupra situaţiei migraţiei 
în Uniune, astfel cum aceasta rezultă din 
datele furnizate de statele membre, precum 
şi din rapoartele întocmite de FRONTEX 
şi/sau de Biroul European de Sprijin pentru 

(3) Comisia examinează notificarea ţinând 
cont de numărul de state membre afectate 
de oricare dintre situaţiile descrise la 
alineatul (1) şi de impactul la nivel general 
al acestor creşteri asupra situaţiei migraţiei 
în Uniune, astfel cum aceasta rezultă din 
datele furnizate de statele membre, precum 
şi din rapoartele întocmite de FRONTEX 
şi/sau de Biroul European de Sprijin pentru 
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Azil, şi, în trei luni de la primirea acestora, 
Comisia poate să adopte o decizie de 
punere în aplicare prin care să suspende, 
pentru o perioadă de şase luni, exonerarea 
de obligaţia de a deţine viză pentru 
resortisanţii originari din ţara terţă în 
cauză. Decizia de punere în aplicare se 
adoptă în conformitate cu procedura 
menţionată la articolul 4a alineatul (2).
Decizia de punere în aplicare stabileşte 
data la care suspendarea exonerării de 
obligaţia de a deţine viză produce efecte .

Azil. Comisia ia în considerare, de 
asemenea, impactul unei posibile 
reintroduceri a vizelor asupra politicilor 
Uniunii şi a poziţiei sale faţă de ţările 
terţe în cauză şi de regiunea învecinată,
pe baza unui raport al Serviciului 
European de Acţiune externă. În termen 
de trei luni de la primirea notificării, 
Comisia poate să adopte o decizie de 
punere în aplicare prin care să suspende, 
pentru o perioadă de şase luni, exonerarea 
de obligaţia de a deţine viză pentru 
resortisanţii originari din ţara terţă în 
cauză. Decizia de punere în aplicare se 
adoptă în conformitate cu procedura 
menţionată la articolul 4a alineatul (2).
Decizia de punere în aplicare stabileşte 
data la care suspendarea exonerării de 
obligaţia de a deţine viză produce efecte .

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 2
Regulamentul (CE) nr. 539/2001
Articolul 1a – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia examinează notificarea ţinând 
cont de numărul de state membre afectate 
de oricare dintre situaţiile descrise la 
alineatul (1) şi de impactul la nivel general 
al acestor creşteri asupra situaţiei migraţiei 
în Uniune, astfel cum aceasta rezultă din 
datele furnizate de statele membre, precum 
şi din rapoartele întocmite de FRONTEX 
şi/sau de Biroul European de Sprijin pentru 
Azil, şi, în trei luni de la primirea acestora, 
Comisia poate să adopte o decizie de 
punere în aplicare prin care să suspende, 
pentru o perioadă de şase luni, exonerarea 
de obligaţia de a deţine viză pentru 
resortisanţii originari din ţara terţă în 
cauză. Decizia de punere în aplicare se 
adoptă în conformitate cu procedura 
menţionată la articolul 4a alineatul (2).
Decizia de punere în aplicare stabileşte 

(3) Comisia informează fără întârziere 
Parlamentul European şi Consiliul cu 
privire la notificarea primită de la statele 
membre în cauză şi examinează notificarea 
ţinând cont de numărul de state membre 
afectate de oricare dintre situaţiile descrise 
la alineatul (1) şi de impactul la nivel 
general al acestor creşteri asupra situaţiei 
migraţiei în Uniune, astfel cum aceasta 
rezultă din datele furnizate de statele 
membre, precum şi din rapoartele 
întocmite de FRONTEX şi/sau de Biroul 
European de Sprijin pentru Azil, şi, în trei 
luni de la primirea acestora, Comisia
transmite rezultatele examinării 
Parlamentului European şi Consiliului, 
care emit propriile avize în timp util, după 
care poate să adopte o decizie de punere în 
aplicare prin care să suspende, pentru o 
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data la care suspendarea exonerării de 
obligaţia de a deţine viză produce efecte .

perioadă de şase luni, exonerarea de 
obligaţia de a deţine viză pentru 
resortisanţii originari din ţara terţă în cauză 
Decizia de punere în aplicare se adoptă în 
conformitate cu procedura menţionată la 
articolul 4a alineatul (2). Decizia de punere 
în aplicare stabileşte data la care 
suspendarea exonerării de obligaţia de a 
deţine viză produce efecte .
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