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Amendamentul 13
Tatjana Ždanoka

Propunere de regulament
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Prezentul regulament introduce o 
clauză de salvgardare privind vizele, care 
permite suspendarea rapidă și temporară a 
exonerării de obligația de a deține vize 
pentru o țară terță care figurează pe lista 
pozitivă, în cazul unei situații de urgență, 
atunci când este necesară o reacție promptă 
pentru soluționarea dificultăților cu care se 
confruntă unul sau mai multe state 
membre și ținând cont de impactul general 
al situației de urgență asupra Uniunii 
Europene în ansamblul său.

(1) Prezentul regulament introduce un 
mecanism privind vizele, care permite, în 
ultimă instanță, suspendarea rapidă și 
temporară a exonerării de obligația de a 
deține vize pentru o țară terță care 
figurează pe lista pozitivă, în cazul unei 
situații de urgență, atunci când este 
necesară o reacție promptă pentru 
soluționarea dificultăților cu care se 
confruntă trei sau mai multe state membre 
și ținând cont de impactul general al 
situației de urgență asupra Uniunii 
Europene în ansamblul său.

Or. en

Amendamentul 14
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Prezentul regulament introduce o 
clauză de salvgardare privind vizele, care 
permite suspendarea rapidă și temporară a 
exonerării de obligația de a deține vize 
pentru o țară terță care figurează pe lista 
pozitivă, în cazul unei situații de urgență, 
atunci când este necesară o reacție promptă 
pentru soluționarea dificultăților cu care se 
confruntă unul sau mai multe state membre 
și ținând cont de impactul general al 
situației de urgență asupra Uniunii 
Europene în ansamblul său.

(1) Prezentul regulament introduce un 
mecanism privind vizele, care permite 
suspendarea rapidă și temporară a 
exonerării de obligația de a deține vize 
pentru o țară terță care figurează pe lista 
pozitivă, în cazul unei situații de urgență, 
atunci când este necesară o reacție promptă 
pentru soluționarea dificultăților cu care se 
confruntă unul sau mai multe state membre 
și ținând cont de impactul general al 
situației de urgență asupra Uniunii 
Europene în ansamblul său.
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Amendamentul 15
Kinga Göncz

Propunere de regulament
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Prezentul regulament introduce o 
clauză de salvgardare privind vizele, care 
permite suspendarea rapidă și temporară a 
exonerării de obligația de a deține vize 
pentru o țară terță care figurează pe lista 
pozitivă, în cazul unei situații de urgență, 
atunci când este necesară o reacție promptă 
pentru soluționarea dificultăților cu care se 
confruntă unul sau mai multe state membre 
și ținând cont de impactul general al 
situației de urgență asupra Uniunii 
Europene în ansamblul său.

(1) Prezentul regulament introduce un 
mecanism privind vizele, care permite 
suspendarea rapidă și temporară a 
exonerării de obligația de a deține vize 
pentru o țară terță care figurează pe lista 
pozitivă, în cazul unei situații de urgență 
survenite în raport cu țara terță 
respectivă, atunci când este necesară o 
reacție promptă pentru soluționarea 
dificultăților cu care se confruntă unul sau 
mai multe state membre și ținând cont de 
impactul general al situației de urgență 
asupra Uniunii Europene în ansamblul său,
precum și asupra țării terțe în cauză.

Or. en

Amendamentul 16
Kinga Göncz

Propunere de regulament
Considerentul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Orice suspendare a exonerării de 
obligația de a deține o viză trebuie să se 
bazeze pe o examinare aprofundată a 
circumstanțelor din țara terță în cauză și
să fie justificată pe baza unor criterii 
obiective stabilite în prezentul regulament 
pentru a asigura coerență, transparență și 
un proces decizional mai bun.
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Amendamentul 17
Véronique Mathieu

Propunere de regulament
Considerentul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) O situație de urgență poate apărea în 
cazul în care există amenințări la adresa 
ordinii publice sau probleme de securitate 
legate de amenințări teroriste sau de 
intensificarea semnificativă a 
criminalității organizate.

Or. fr

Amendamentul 18
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Pentru a asigura condiții uniforme de 
punere în aplicare a clauzei de salvgardare
privind vizele, ar trebui conferite Comisiei 
competențe de executare. Aceste 
competențe ar trebui exercitate în 
conformitate cu Regulamentul (UE) 
nr. 182/2011 al Parlamentului European și 
al Consiliului din 16 februarie 2011 de 
stabilire a normelor și principiilor generale 
privind mecanismele de control de către 
statele membre al exercitării competențelor 
de executare de către Comisie.

(2) Pentru a asigura condiții uniforme de 
punere în aplicare a mecanismului de
suspendare, ar trebui conferite Comisiei 
competențe de executare. Aceste 
competențe ar trebui exercitate în 
conformitate cu Regulamentul (UE) 
nr. 182/2011 al Parlamentului European și 
al Consiliului din 16 februarie 2011 de 
stabilire a normelor și principiilor generale 
privind mecanismele de control de către 
statele membre al exercitării competențelor 
de executare de către Comisie.

Or. en
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Amendamentul 19
Renate Weber

Propunere de regulament
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Mecanismul privind reciprocitatea, care 
trebuie pus în aplicare în cazul în care una 
dintre țările terțe menționate în anexa II la 
Regulamentul (CE) nr. 539/2001 decide să 
impună resortisanților unuia sau mai 
multor state membre obligația de a deține 
viză, trebuie adaptat ținându-se cont de 
intrarea în vigoare a Tratatului de la 
Lisabona și de jurisprudența Curții de 
Justiție privind temeiurile juridice 
secundare.

(3) Mecanismul privind reciprocitatea, care 
trebuie pus în aplicare în cazul în care una 
dintre țările terțe menționate în anexa II la 
Regulamentul (CE) nr. 539/2001 decide să 
impună resortisanților unuia sau mai 
multor state membre obligația de a deține 
viză, trebuie adaptat ținându-se cont de 
intrarea în vigoare a Tratatului de la 
Lisabona și de jurisprudența Curții de 
Justiție privind temeiurile juridice 
secundare. În plus, este necesară 
adaptarea mecanismului pentru ca acesta
să ofere un răspuns al Uniunii ca un act 
de solidaritate, în cazul în care una dintre 
țările terțe incluse în anexa II la prezentul 
regulament decide să supună resortisanții 
unuia sau a mai multor state membre 
obligației de a deține viză.

Or. en

Justificare

Pentru a solicita un răspuns comunitar, trebuie respectate principii precum solidaritatea, 
egalitatea și încrederea reciprocă între statele membre. O astfel de abordare trebuie să 
permită UE să acționeze unitar pe scena internațională, prin promovarea și protejarea 
valorilor fundamentale care stau la baza acesteia.

Amendamentul 20
Tatjana Ždanoka

Propunere de regulament
Considerentul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Mecanismul de reciprocitate este 
aplicabil în cazul în care o țară terță care 
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figurează în anexa II la Regulamentul 
(CE) nr. 539/2001 introduce, reintroduce 
sau menține obligativitatea vizelor pentru 
resortisanții unui stat membru.

Or. en

Amendamentul 21
Renate Weber

Propunere de regulament
Considerentul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) La primirea unei notificări din partea 
unui stat membru privind hotărârea unei 
țări terțe care figurează în anexa II la 
prezentul regulament de a introduce 
obligativitatea vizelor pentru cetățenii 
statului membru respectiv, toate statele 
membre trebuie să reacționeze colectiv, 
oferind astfel un răspuns comun la o 
situație care afectează întreaga Uniune și 
permite ca cetățenii săi să fie supuși unui 
tratament diferit.

Or. en

Justificare

Pentru a solicita un răspuns comunitar, trebuie respectate principii precum solidaritatea, 
egalitatea și încrederea reciprocă între statele membre. O astfel de abordare trebuie să 
permită UE să acționeze unitar pe scena internațională, prin promovarea și protejarea 
valorilor fundamentale care stau la baza acesteia.

Amendamentul 22
Ioan Enciu

Propunere de regulament
Considerentul 3a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Reciprocitatea deplină a vizelor este 
un obiectiv pe care Uniunea ar trebui să îl 
urmărească în mod activ în relațiile sale 
cu țările terțe, contribuind astfel la 
îmbunătățirea credibilității și a coerenței 
politicii externe a Uniunii la nivel 
internațional.

Or. en

Amendamentul 23
Timothy Kirkhope
în numele Grupului ECR

Propunere de regulament
Considerentul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Fără a aduce atingere mecanismului 
de reciprocitate, discutarea și negocierea 
de către Comisie a chestiunilor legate de 
politica în domeniul vizelor în mod 
deschis și transparent sunt esențiale, fără 
a utiliza amenințarea reintroducerii 
obligativității vizelor.

Or. en

Justificare

Pentru menținerea bunelor relații bilaterale între UE și partenerii săi în lume, este esențial ca 
UE să nu utilizeze politica sa în materie de vize ca pe un instrument de presiune asupra 
țărilor terțe pentru a-și schimba politicile privind vizele.

Amendamentul 24
Tatjana Ždanoka

Propunere de regulament
Considerentul 6
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Întrucât Regulamentul (CE) nr. 
1932/2006 privind regimul vizelor 
aplicabil refugiaților și apatrizilor nu se 
aplică acestor persoane atunci când își au 
reședința pe teritoriul Regatului Unit sau al 
Irlandei, este necesar să se clarifice situația 
privind obligația de a deține viză impusă 
anumitor refugiați și apatrizi care își au 
reședința pe teritoriul Regatului Unit sau al 
Irlandei. Prezentul regulament lasă statelor 
membre libertatea de a decide cu privire 
la acordarea unei exonerări de obligația 
de a deține viză sau la impunerea unei 
obligații de a deține viză pentru această 
categorie de persoane. Aceste decizii 
naționale se notifică Comisiei.

(6) Întrucât Regulamentul (CE) 
nr. 1932/2006 privind regimul vizelor 
aplicabil refugiaților și apatrizilor nu se 
aplică acestor persoane atunci când își au 
reședința pe teritoriul Regatului Unit sau al 
Irlandei, este necesar să se clarifice situația 
privind obligația de a deține viză impusă 
anumitor refugiați și apatrizi care își au 
reședința pe teritoriul Regatului Unit sau al 
Irlandei. Prezentul regulament exonerează 
această categorie de persoane de obligația 
de a deține viză.

Or. en

Amendamentul 25
Emine Bozkurt

Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Având în vedere anumite obligații care 
revin statelor membre în virtutea 
acordurilor internaționale încheiate de
Comunitate înainte de intrarea în vigoare a 
Regulamentului (CE) nr. 539/2001, care 
implică necesitatea de a deroga de la 
regulile comune privind vizele, prezentul 
regulament introduce o dispoziție prin se 
permite statelor membre să exonereze de 
obligația de a deține viză persoanele care 
prestează servicii pe timpul șederii lor, în 
măsura în care acest lucru este necesar 
pentru respectarea acestor obligații.

(7) Având în vedere anumite obligații care 
revin statelor membre în virtutea 
acordurilor internaționale încheiate de 
Comunitate înainte de intrarea în vigoare a 
Regulamentului (CE) nr. 539/2001, care 
implică necesitatea de a deroga de la 
regulile comune privind vizele, prezentul 
regulament introduce o dispoziție prin se 
permite statelor membre să exonereze de 
obligația de a deține viză persoanele care 
prestează servicii pe timpul șederii lor, în 
măsura în care acest lucru este necesar 
pentru respectarea acestor obligații, luând 
totodată în considerare pe deplin 
hotărârile Curții de Justiție a Uniunii 
Europene.
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Amendamentul 26
Manfred Weber

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1 – litera a – punctul ii
Regulamentul (CE) nr. 539/2011
Articolul 1 – alineatul 2 – al doilea paragraf

Textul propus de Comisie Amendamentul

ii) la al doilea paragraf se adaugă 
următoarele liniuțe:

eliminat

– „membrii echipajului civil al 
aeronavelor;

membrii echipajului civil al navelor 
atunci când aceștia coboară pe uscat, care 
dețin un document de identitate de 
navigator eliberat în conformitate cu 
convențiile Organizației Internaționale a 
Muncii (nr. 108 din 1958 și nr. 185 din 
2003) sau ale Convenției OIM de la 
Londra din 1965 (FAL) privind facilitarea 
traficului maritim internațional”

Or. de

Justificare

Sistemul existent, conform căruia statele membre pot deja exonera categoriile enumerate de 
obligația de a deține viză (articolul 4 din regulament), și-a dovedit eficacitatea. Nu sunt 
cunoscute probleme. Modificarea propusă nu ar reprezenta continuarea armonizării.

Amendamentul 27
Tatjana Ždanoka

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1 – litera a – punctul ii – liniuța 2a (nouă)
Regulamentul (CE) nr. 539/2011
Articolul 1 – alineatul 2 – al doilea paragraf – liniuța 6 (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

- refugiații recunoscuți, apatrizii și alte 
persoane care nu dețin cetățenia niciunei 
țări și care își au reședința în Regatul 
Unit sau în Irlanda și sunt titulari ai unui 
document de călătorie eliberat de Regatul 
Unit sau de Irlanda.

Or. en

Justificare

Refugiații recunoscuți, apatrizii și alte persoane care nu dețin cetățenia niciunei țări și care 
își au reședința în Regatul Unit sau în Irlanda și sunt titulari ai unui document de călătorie 
eliberat de Regatul Unit sau de Irlanda ar trebui să fie exonerați de obligația de a deține viză.

Amendamentul 28
Alexander Alvaro, Tanja Fajon, Renate Weber, Tatjana Ždanoka, Cornelia Ernst, 
Zuzana Roithová, Miroslav Ouzký, Ioan Enciu, Pavel Poc

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1 – litera b
Regulamentul (CE) nr. 539/2011
Articolul 1 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) la alineatul (4), litera (c) se înlocuiește 
cu următorul text:

(b) alineatul (4) se înlocuiește cu următorul 
text:

4. „Stabilirea, reintroducerea sau 
menținerea de către o țară terță care 
figurează pe lista din anexa II, a 
obligației de a deține viză pentru 
resortisanții unui stat membru duce la 
aplicarea dispozițiilor următoare:
(a) în termen de 90 de zile de la 
momentul anunțului sau al aplicării 
acestuia sau, în cazurile în care obligația
este menținută, în termen de 90 de zile de 
la data intrării în vigoare a prezentului 
regulament, statul membru în cauză 
notifică în scris Parlamentului European, 
Consiliului și Comisiei; notificarea se 
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publică în seria C a Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene. Notificarea 
menționează data punerii în aplicare a 
măsurii respective și tipul documentelor 
de călătorie și a vizelor respective.
În cazul în care țara terță decide să 
ridice obligația de a deține viză înainte 
de expirarea acestui termen, 
transmiterea notificării devine 
superfluă;
(b) Comisia, imediat după data publicării
notificării și în consultare cu statul 
membru în cauză, ia măsurile necesare 
împreună cu autoritățile țării terțe 
pentru a reintroduce exonerarea de 
obligația de a deține viză și informează 
cât mai repede cu putință Parlamentul 
European și Consiliul cu privire la stadiul 
negocierilor.”

(c) în termen de 90 de zile de la publicarea 
acestei notificări, Comisia, cu consultarea 
statului membru în cauză, transmite un 
raport Parlamentului European și 
Consiliului. Raportul poate fi însoțit de o 
propunere care să prevadă reintroducerea 
temporară a obligației de a deține viză 
pentru resortisanții țării terțe în cauză.
Comisia poate, de asemenea, prezenta
această propunere după deliberările 
Parlamentului European și ale 
Consiliului cu privire la raportul său.
Parlamentul European și Consiliul 
hotărăsc asupra acestei propuneri prin 
procedura legislativă ordinară.

(c) în termen de 45 de zile de la publicarea 
acestei notificări, Comisia, cu consultarea 
statului membru în cauză, transmite un 
raport Parlamentului European și 
Consiliului. Dacă în termen de 45 de zile 
de la data publicării notificării, țara terță 
în cauză nu elimină obligativitatea 
vizelor, Comisia, consultându-se în 
prealabil cu statul membru respectiv, 
propune reintroducerea obligativității 
vizelor pentru resortisanții țării terțe în 
cauză. Dacă, în termen de 90 de zile de la 
data publicării notificării, țara terță nu 
elimină obligativitatea vizelor, propunerea 
Comisiei care prevede reintroducerea 
obligației de a deține viză pentru 
resortisanții țării terțe în cauză se 
consideră adoptată, cu excepția cazului în 
care Consiliul, hotărând cu majoritate 
calificată, și Parlamentul European, 
hotărând cu majoritate absolută, decid în 
prealabil respingerea propunerii.
(d) în cazul în care țara terță în cauză 
elimină obligativitatea vizelor, statul 
membru notifică imediat Consiliul și 
Comisia în legătură cu acest lucru.
Această notificare se publică în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene, seria C.
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Toate măsurile temporare adoptate în 
această privință în conformitate cu litera 
(c) devin caduce după șapte zile de la 
publicarea sa în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene. În cazul în care țara 
terță în cauză a introdus obligativitatea 
vizelor pentru resortisanții a două sau mai 
multe state membre, măsura încetează 
doar după ultima publicare.

Or. en

Amendamentul 29
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 1a – Clauza de salvgardare Articolul 1a – Mecanismul de suspendare

Or. en

Amendamentul 30
Tatjana Ždanoka

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Alineatele (2) și (5) ale prezentului 
articol se aplică în situația în care unul sau 
mai multe state membre se confruntă cu o
situație de urgență caracterizată de apariția 
unuia din fenomenele următoare:

(1) Alineatele (2) și (5) ale prezentului 
articol se aplică, în ultimă instanță, în
situația în care trei sau mai multe state 
membre se confruntă cu o situație de 
urgență, care are un impact negativ 
semnificativ asupra situației generale a 
migrației și care este caracterizată de 
apariția unuia din fenomenele următoare:
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Or. en

Justificare

Ar trebui subliniat faptul că suspendarea exonerării de obligația de a deține viză poate fi 
utilizată numai ca ultimă soluție.

Amendamentul 31
Kinga Göncz

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Alineatele (2) și (5) ale prezentului 
articol se aplică în situația în care unul sau 
mai multe state membre se confruntă cu o 
situație de urgență caracterizată de apariția 
unuia din fenomenele următoare:

(1) Alineatele (2) și (5) ale prezentului 
articol se aplică pe baza unor criterii 
obiective pentru a asigura coerență și 
transparență, și anume în situația în care 
unul sau mai multe state membre se 
confruntă cu o situație de urgență 
caracterizată de apariția unuia din 
fenomenele următoare:

Or. en

Amendamentul 32
Tatjana Ždanoka

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) o creștere bruscă de cel puțin 50 %, 
într-o perioadă de șase luni, a numărului 
de resortisanți ai unei țări terțe care 
figurează pe lista din anexa II, care s-au 
dovedit a fi în situație de ședere ilegală pe 
teritoriul statului membru în cauză, 
comparativ cu perioada anterioară de șase 

(a) o creștere bruscă și substanțială de cel 
puțin 100 %, pe o perioadă de un an, a 
numărului de resortisanți ai unei țări terțe 
care figurează pe lista din anexa II, a căror
ședere pe teritoriul statului membru în 
cauză se dovedește a fi nereglementară, 
comparativ cu perioada anterioară de un 
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luni; an;

Or. en

Justificare

Sugestie pentru schimbarea criteriilor.

Amendamentul 33
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) o creștere bruscă de cel puțin 50 %, 
într-o perioadă de șase luni, a numărului de 
resortisanți ai unei țări terțe care figurează 
pe lista din anexa II, care s-au dovedit a fi 
în situație de ședere ilegală pe teritoriul 
statului membru în cauză, comparativ cu 
perioada anterioară de șase luni;

(a) sosirea resortisanților unei țări terțe 
care figurează pe lista din anexa II 
reprezintă o creștere bruscă de cel puțin 
60 %, într-o perioadă de șase luni, a 
numărului total de resortisanți ai unor țări 
terțe care sunt prezenți în statul (statele) 
membru(e) în cauză, comparativ cu 
perioada anterioară de șase luni;

Or. en

Amendamentul 34
Tanja Fajon

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) o creștere bruscă de cel puțin 50 %, 
într-o perioadă de șase luni, a numărului de 
resortisanți ai unei țări terțe care figurează 
pe lista din anexa II, care s-au dovedit a fi 
în situație de ședere ilegală pe teritoriul 

(a) o creștere bruscă și substanțială, care 
are un impact semnificativ asupra 
situației generale a migrației în statele 
membre în cauză, într-o perioadă de șase 
luni, a numărului de resortisanți ai unei țări 
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statului membru în cauză, comparativ cu 
perioada anterioară de șase luni;

terțe care figurează pe lista din anexa II, 
care s-au dovedit a fi în situație de ședere 
ilegală pe teritoriul statului membru în 
cauză, comparativ cu aceeași perioadă din 
anul precedent;

Or. en

Amendamentul 35
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Kyriacos Triantaphyllides

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) o creștere bruscă de cel puțin 50 %, 
într-o perioadă de șase luni, a numărului 
de resortisanți ai unei țări terțe care 
figurează pe lista din anexa II, care au
fost condamnați pentru infracțiuni de 
crimă organizată sau de trafic de 
persoane, comise pe teritoriul unuia sau a 
mai multor state membre în cauză, 
comparativ cu perioada anterioară de șase 
luni;

Or. en

Justificare

Mecanismul de suspendare ar trebui să fie activat în caz de intensificare a criminalității 
organizate.

Amendamentul 36
Tatjana Ždanoka

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 2
Regulamentul (CE) nr. 539/2001
Articolul 1a – alineatul 1 – litera b
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) o creștere bruscă de cel puțin 50 %,
într-o perioadă de șase luni, comparativ 
cu perioada anterioară de șase luni, a 
numărului de cereri de azil din partea 
resortisanților unei țări terțe care 
figurează pe lista din anexa II, pentru 
care rata de recunoaștere a acestor cereri 
de azil a fost mai mică de 3 % în cursul 
perioadei anterioare de șase luni;

eliminat

Or. en

Justificare

Dreptul de azil, astfel cum este prevăzut la articolul 18 din Carta Drepturilor Fundamentale 
și în dreptul internațional, este un drept individual. Prin urmare, resortisanții unei țări terțe 
de pe lista pozitivă nu ar trebui să fie pedepsiți pentru încercările resortisanților aceleiași 
țări de a folosi acest drept, chiar dacă fără un motiv întemeiat.

Amendamentul 37
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Kyriacos Triantaphyllides

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) o creștere bruscă de cel puțin 50 %, 
într-o perioadă de șase luni, comparativ 
cu perioada anterioară de șase luni, a 
numărului de cereri de azil din partea 
resortisanților unei țări terțe care 
figurează pe lista din anexa II, pentru 
care rata de recunoaștere a acestor cereri 
de azil a fost mai mică de 3 % în cursul 
perioadei anterioare de șase luni;

eliminat

Or. en
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Amendamentul 38
Tanja Fajon

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) o creștere bruscă de cel puțin 50 %, 
într-o perioadă de șase luni, comparativ cu 
perioada anterioară de șase luni, a 
numărului de cereri de azil din partea 
resortisanților unei țări terțe care figurează 
pe lista din anexa II, pentru care rata de 
recunoaștere a acestor cereri de azil a fost 
mai mică de 3 % în cursul perioadei 
anterioare de șase luni;

(b) o creștere bruscă și substanțială, care 
are un impact semnificativ asupra 
întregului sistem de azil în statele membre 
în cauză, într-o perioadă de șase luni, 
comparativ cu aceeași perioadă a anului 
anterior, a numărului de cereri de azil din 
partea resortisanților unei țări terțe care 
figurează pe lista din anexa II, pentru care 
rata de recunoaștere a acestor cereri de azil 
a fost mai mică de 3 % în cursul perioadei 
anterioare de șase luni;

Or. en

Amendamentul 39
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Kyriacos Triantaphyllides

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) o creștere bruscă de cel puțin 50 %, 
într-o perioadă de șase luni, a numărului 
de cereri de readmisie respinse trimise de 
un stat membru unei țări terțe care 
figurează pe lista din anexa II, pentru 
resortisanții proprii, comparativ cu 
perioada anterioară de șase luni.

eliminat

Or. en



AM\886293RO.doc 19/28 PE478.421v01-00

RO

Amendamentul 40
Tatjana Ždanoka

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) o creștere bruscă de cel puțin 50 %, 
într-o perioadă de șase luni, a numărului 
de cereri de readmisie respinse trimise de 
un stat membru unei țări terțe care 
figurează pe lista din anexa II, pentru 
resortisanții proprii, comparativ cu 
perioada anterioară de șase luni.

(c) o creștere bruscă și substanțială de cel 
puțin 100 %, într-o perioadă de un an, a 
numărului de cereri de readmisie respinse 
trimise de un stat membru unei țări terțe 
care figurează pe lista din anexa II, pentru 
resortisanții proprii, comparativ cu 
perioada anterioară de un an.

Or. en

Justificare

Sugestie pentru schimbarea criteriilor.

Amendamentul 41
Tanja Fajon

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 2
COM(2011)0290
Articolul 1a – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) o creștere bruscă de cel puțin 50 %, 
într-o perioadă de șase luni, a numărului de 
cereri de readmisie respinse trimise de un 
stat membru unei țări terțe care figurează 
pe lista din anexa II, pentru resortisanții 
proprii, comparativ cu perioada anterioară 
de șase luni.

(c) o creștere bruscă și substanțială, care 
are un impact semnificativ asupra 
situației generale a migrației în statele 
membre în cauză, într-o perioadă de șase 
luni, a numărului de resortisanți ai unei țări 
terțe care figurează pe lista din anexa II, 
care s-au dovedit a fi în situație de ședere 
ilegală pe teritoriul statului membru în 
cauză, comparativ cu aceeași perioadă a 
anului precedent.

Or. en



PE478.421v01-00 20/28 AM\886293RO.doc

RO

Amendamentul 42
Tatjana Ždanoka

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Un stat membru care se confruntă cu 
oricare dintre situațiile de urgență descrise 
la alineatul (1) poate să notifice acest lucru 
Comisiei. Această notificare este motivată 
corespunzător și cuprinde date și statistici 
pertinente, precum și o explicație detaliată 
a măsurilor preliminare pe care statul 
membru în cauză le-a luat în vederea 
remedierii situației.

(2) Un stat membru care se confruntă cu 
oricare dintre situațiile de urgență descrise 
la alineatul (1) poate să notifice acest lucru 
Comisiei. Această notificare este motivată 
corespunzător și cuprinde date și statistici 
pertinente, precum și o explicație detaliată 
a măsurilor preliminare pe care statul 
membru în cauză le-a luat în vederea 
remedierii situației. Comisia informează 
Parlamentul European și Consiliul 
imediat după ce primește o astfel de 
notificare de la statul membru în cauză.

Or. en

Justificare

Parlamentul și Consiliul ar trebui să fie informate în mod corespunzător cu privire la 
progresele realizate în toate etapele.

Amendamentul 43
Tatjana Ždanoka

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia examinează notificarea ținând 
cont de numărul de state membre afectate 
de oricare dintre situațiile descrise la 
alineatul (1) și de impactul la nivel general 

(3) Comisia examinează notificarea ținând 
cont de amploarea creșterii, de numărul de 
state membre afectate de oricare dintre 
situațiile descrise la alineatul (1), de 
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al acestor creșteri asupra situației migrației 
în Uniune, astfel cum aceasta rezultă din 
datele furnizate de statele membre, precum 
și din rapoartele întocmite de FRONTEX 
și/sau de Biroul European de Sprijin pentru 
Azil, și, 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 șase luni, exonerarea 
de obligația de a deține viză pentru 
resortisanții originari din țara terță în 
cauză. Decizia de punere în aplicare se 
adoptă în conformitate cu procedura 
menționată la articolul 4a alineatul (2). 
Decizia de punere în aplicare stabilește 
data la care suspendarea exonerării de 
obligația de a deține viză produce efecte.

factorii de fond care afectează 
circumstanțele specifice ale statelor 
membre care transmit notificarea și de 
impactul la nivel general al acestor creșteri 
asupra situației migrației în Uniune, astfel 
cum aceasta rezultă din datele furnizate de 
statele membre, precum și din rapoartele 
întocmite de FRONTEX și/sau de Biroul 
European de Sprijin pentru Azil. În urma 
acestei examinări și după transmiterea 
unui raport Parlamentului European și 
Consiliului, Comisia poate să adopte, în 
trei luni de la notificare, o decizie de 
punere în aplicare prin care să suspende, 
pentru o perioadă de șase luni, exonerarea 
de obligația de a deține viză pentru 
resortisanții originari din țara terță în 
cauză. Decizia de punere în aplicare se 
adoptă în conformitate cu procedura 
menționată la articolul 4a alineatul (2). 
Decizia de punere în aplicare stabilește 
data la care suspendarea exonerării de 
obligația de a deține viză produce efecte.

Or. en

Justificare

Parlamentul și Consiliul ar trebui să fie informate în mod corespunzător cu privire la 
progresele înregistrate în toate etapele.

Amendamentul 44
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia examinează notificarea ținând 
cont de numărul de state membre afectate 
de oricare dintre situațiile descrise la 
alineatul (1) și de impactul la nivel general 
al acestor creșteri asupra situației migrației

(3) Comisia informează fără întârziere 
Parlamentul European și Consiliul cu 
privire la notificarea primită de către 
statul membru în cauză și examinează 
notificarea ținând cont de numărul de state 
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în Uniune, astfel cum aceasta rezultă din 
datele furnizate de statele membre, precum 
și din rapoartele întocmite de FRONTEX
și/sau de Biroul European de Sprijin 
pentru Azil, și, 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 șase luni, exonerarea 
de obligația de a deține viză pentru 
resortisanții originari din țara terță în 
cauză. Decizia de punere în aplicare se 
adoptă în conformitate cu procedura 
menționată la articolul 4a alineatul (2). 
Decizia de punere în aplicare stabilește 
data la care suspendarea exonerării de 
obligația de a deține viză produce efecte.

membre afectate de situația descrisă la 
alineatul (1) și de impactul la nivel general 
al acestor creșteri asupra situației în 
Uniune, astfel cum aceasta rezultă din 
datele furnizate de statele membre, precum 
și din rapoartele întocmite de Europol
și/sau de Eurojust, de către organele 
competente ale Consiliului Europei și ale 
OSCE și în consultare cu ONG-uri din 
domeniul drepturilor omului sau al 
migrației, și, în trei luni de la primirea 
acestora, Comisia transmite rezultatele 
examinării sale Parlamentului European 
și Consiliului, în urma căreia Comisia
poate să adopte o decizie de punere în 
aplicare prin care să suspende, pentru o 
perioadă de șase luni, exonerarea de 
obligația de a deține viză pentru 
resortisanții originari din țara terță în 
cauză. Decizia de punere în aplicare se 
adoptă în conformitate cu procedura 
menționată la articolul 4a alineatul (2). 
Decizia de punere în aplicare stabilește 
data la care suspendarea exonerării de 
obligația de a deține viză produce efecte.

Or. en

Amendamentul 45
Kinga Göncz

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia examinează notificarea ținând 
cont de numărul de state membre afectate 
de oricare dintre situațiile descrise la 
alineatul (1) și de impactul la nivel general 
al acestor creșteri asupra situației migrației 
în Uniune, astfel cum aceasta rezultă din 
datele furnizate de statele membre, precum
și din rapoartele întocmite de FRONTEX 

(3) Comisia examinează notificarea ținând 
cont de numărul de state membre afectate 
de oricare dintre situațiile descrise la 
alineatul (1) și de impactul la nivel general 
al acestor creșteri asupra situației migrației 
în Uniune, astfel cum aceasta rezultă din 
datele furnizate de statele membre și din 
rapoartele întocmite de FRONTEX și/sau 
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și/sau de Biroul European de Sprijin pentru 
Azil, și, 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 șase luni, exonerarea 
de obligația de a deține viză pentru 
resortisanții originari din țara terță în 
cauză. Decizia de punere în aplicare se 
adoptă în conformitate cu procedura 
menționată la articolul 4a alineatul (2). 
Decizia de punere în aplicare stabilește 
data la care suspendarea exonerării de 
obligația de a deține viză produce efecte.

de Biroul European de Sprijin pentru Azil, 
precum și soluțiile alternative oportune, 
altele decât suspendarea, și, 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 șase 
luni, exonerarea de obligația de a deține 
viză pentru resortisanții originari din țara 
terță în cauză. Decizia de punere în 
aplicare se adoptă în conformitate cu 
procedura menționată la articolul 4a 
alineatul (2). Decizia de punere în aplicare 
stabilește data la care suspendarea 
exonerării de obligația de a deține viză 
produce efecte.

Or. en

Amendamentul 46
Tanja Fajon

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia examinează notificarea ținând 
cont de numărul de state membre afectate 
de oricare dintre situațiile descrise la 
alineatul (1) și de impactul la nivel general 
al acestor creșteri asupra situației migrației 
în Uniune, astfel cum aceasta rezultă din 
datele furnizate de statele membre, precum 
și din rapoartele întocmite de FRONTEX 
și/sau de Biroul European de Sprijin pentru 
Azil, și, 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 șase luni, exonerarea 
de obligația de a deține viză pentru 
resortisanții originari din țara terță în 
cauză. Decizia de punere în aplicare se 
adoptă în conformitate cu procedura 
menționată la articolul 4a alineatul (2). 

(3) Comisia informează fără întârziere 
Parlamentul European și Consiliul cu 
privire la notificarea primită de către 
statul membru în cauză și examinează 
notificarea ținând cont de numărul de state 
membre afectate de oricare dintre situațiile 
descrise la alineatul (1) și de impactul la 
nivel general al acestor creșteri asupra 
situației în Uniune, astfel cum aceasta 
rezultă din datele furnizate de statele 
membre, precum și din rapoartele 
întocmite de FRONTEX și/sau de Biroul 
European de Sprijin pentru Azil, și, în trei 
luni de la primirea acestora, Comisia 
transmite rezultatele examinării sale 
Parlamentului European și Consiliului, 
care dispun de maximum o lună pentru a 
își exprima poziția, în urma căreia 
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Decizia de punere în aplicare stabilește 
data la care suspendarea exonerării de 
obligația de a deține viză produce efecte.

Comisia poate să adopte o decizie de 
punere în aplicare prin care să suspende, 
pentru o perioadă de șase luni, exonerarea 
de obligația de a deține viză pentru 
resortisanții originari din țara terță în 
cauză. Decizia de punere în aplicare se 
adoptă în conformitate cu procedura 
menționată la articolul 4a alineatul (2). 
Decizia de punere în aplicare stabilește 
data la care suspendarea exonerării de 
obligația de a deține viză produce efecte.

Or. en

Amendamentul 47
Kinga Göncz

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Comisia ia în considerare situația 
specifică a țării terțe în cauză, impactul 
unei astfel de suspendări asupra țării terțe 
respective și asupra relațiilor Uniunii cu 
aceasta și lucrează în strânsă cooperare 
cu țara terță pentru a găsi soluții 
alternative pe termen lung.

Or. en

Amendamentul 48
Tatjana Ždanoka

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 2
Regulamentul (CE) nr. 539/2001
Articolul 1a – alineatul 5
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) În cazul în care Comisia a propus o 
modificare a prezentului regulament în 
vederea transferării unei țări terțe în anexa 
I în temeiul alineatului (4), ea poate 
prelungi valabilitatea deciziei de punere în 
aplicare adoptate în temeiul alineatului (3) 
cu o perioadă de maximum nouă luni. 
Decizia de prelungire a valabilității deciziei 
de punere în aplicare se adoptă în
conformitate cu procedura menționată la 
articolul 4a alineatul (2).

(5) În cazul în care Comisia a propus o 
modificare a prezentului regulament în 
vederea transferării unei țări terțe în anexa 
I în temeiul alineatului (4), ea poate 
prelungi valabilitatea deciziei de punere în 
aplicare adoptate în temeiul alineatului (3) 
cu o perioadă de maximum șase luni. 
Decizia de prelungire a valabilității deciziei 
de punere în aplicare se adoptă în 
conformitate cu procedura menționată la 
articolul 4a alineatul (2).

Or. en

Justificare

Valabilitatea deciziei de punere în aplicare ar trebui să fie limitată în timp.

Amendamentul 49
Manfred Weber

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 4 – litera
Regulamentul (CE) nr. 539/2001
Articolul 4 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) titularii de pașapoarte diplomatice, de 
serviciu/oficiale sau de pașapoarte 
speciale;

(a) titularii de pașapoarte diplomatice, de 
serviciu/oficiale sau de pașapoarte 
speciale; în cazul în care resortisanții 
țărilor terțe în cauză necesită consultare 
prealabilă în conformitate cu articolul 22 
din Codul vizelor, Consiliul decide cu 
privire la exonerarea de obligația de a 
deține viză, hotărând cu o majoritate 
calificată, la inițiativa statului membru 
care face propunerea;

Or. en
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Justificare

Bei bilateralen Ausnahmen von der Visumspflicht für Diplomaten-, Dienst- und 
Spezialpassinhaber ist in Fällen, in denen ein Mitgliedstaat von der Visumspflicht für 
Offizialpassinhaber absehen möchte, für die ein anderer Mitgliedstaat die Konsultation seiner 
Sicherheitsbehörden (KZB-Pflicht) im Visumverfahren verlangt, die Wiedereinführung eines 
Verfahrens erforderlich, wie es nach Verordnung 789/2001 vorgesehen war und das mit dem 
Visakodex abgeschafft wurde. Die Möglichkeit, ohne Durchführung der Konsultation ein 
räumlich beschränktes Visum nach Art. 25 Abs. 1 (a) (iii) Visakodex zu erteilen, ist lediglich 
auf dringliche Ausnahmefälle beschränkt und daher kein Argument gegen ein Verfahren, wie 
es in Verordnung 789/2001 vorgesehen ist.

Amendamentul 50
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 4
Regulamentul (CE) nr. 539/2001
Articolul 4 – alineatul 1 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) echipajul și însoțitorii de bord din 
zborurile de urgență sau salvare și alte 
persoane care asigură ajutor, în caz de 
dezastru sau de accident;

Or. en

Justificare

Statele membre ar trebui să aibă în continuare posibilitatea de a exonera acest grup de 
persoane de obligația de a deține viză.

Amendamentul 51
Manfred Weber

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 4 – litera a
Regulamentul (CE) nr. 539/2001
Articolul 4 – alineatul 1 litera aa (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) membrii echipajului civil al 
aeronavelor și al navelor;

Or. de

Amendamentul 52
Tatjana Ždanoka

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 4 – litera b
Regulamentul (CE) nr. 539/2001
Articolul 4 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) la alineatul (2) se adaugă următoarea 
literă (d):

eliminat

„d) refugiații recunoscuți, apatrizii și alte 
persoane care nu dețin cetățenia niciunei 
țări și care își au reședința în Regatul 
Unit sau în Irlanda și sunt titulari ai unui 
document de călătorie eliberat de aceste 
state membre”.

Or. en

Justificare

Refugiații recunoscuți, apatrizii și alte persoane care nu dețin nicio cetățenie și care își au 
reședința în Regatul Unit sau în Irlanda și sunt titulari ai unui document de călătorie eliberat 
de Regatul Unit sau de Irlanda ar trebui să fie exonerați de obligația de a deține viză.

Amendamentul 53
Tatjana Ždanoka

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 4 – litera c
Regulamentul (CE) nr. 539/2001
Articolul 4 – alineatul 4
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Textul propus de Comisie Amendamentul

În măsura impusă de aplicarea articolului 
41 alineatul (1) din Protocolul adițional la 
Acordul de asociere între Turcia și CE, un 
stat membru poate prevedea excepții de la 
obligația de a deține viză prevăzută la 
articolul 1 alineatul (1), în ceea ce privește 
resortisanții turci care furnizează servicii 
pe durata șederii lor.

În măsura impusă de aplicarea articolului 
41 alineatul (1) din Protocolul adițional la 
Acordul de asociere între Turcia și CE, un 
stat membru prevede excepții de la 
obligația de a deține viză prevăzută la 
articolul 1 alineatul (1), în ceea ce privește 
resortisanții turci care furnizează servicii 
pe durata șederii lor.

Or. en

Justificare

Statele membre au obligația de a respecta hotărârile CJUE.

Amendamentul 54
Emine Bozkurt

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 4 – litera c
Regulamentul (CE) nr. 539/2001
Articolul 4 – alineatul 4 

Textul propus de Comisie Amendamentul

În măsura impusă de aplicarea articolului 
41 alineatul (1) din Protocolul adițional la 
Acordul de asociere între Turcia și CE, un 
stat membru poate prevedea excepții de la 
obligația de a deține viză prevăzută la 
articolul 1 alineatul (1), în ceea ce privește 
resortisanții turci care furnizează servicii 
pe durata șederii lor.

În măsura impusă de aplicarea articolului 
41 alineatul (1) din Protocolul adițional la 
Acordul de asociere între Turcia și CE, un 
stat membru prevede excepții de la 
obligația de a deține viză prevăzută la 
articolul 1 alineatul (1), în conformitate cu
hotărârile Curții de Justiție a Uniunii 
Europene.

Or. en

Justificare

Acest amendament ia în considerare hotărârile anterioare și viitoare ale CJUE.


