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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

În amendamentele Parlamentului, modificările aduse proiectului de act sunt 
evidențiate prin caractere cursive aldine. Evidențierea cu caractere cursive 
simple este o indicație pentru serviciile tehnice, referitoare la elemente ale 
proiectului de act propuse pentru a fi corectate în vederea elaborării textului 
final (de exemplu elemente evident greșite sau omise într-o anumită versiune 
lingvistică). Propunerile de corectură sunt supuse acordului serviciilor 
tehnice în cauză.

Antetul amendamentelor referitoare la un act existent pe care proiectul de act 
urmărește să îl modifice cuprinde două rânduri suplimentare prin care se 
indică actul existent și, respectiv, dispoziția vizată a acestuia. Fragmentele 
preluate ca atare dintr-o dispoziție a unui act existent pe care Parlamentul 
dorește să o modifice, dar pe care proiectul de act nu a modificat-o, sunt 
evidențiate cu caractere aldine. Eventualele eliminări ale unor astfel de 
fragmente sunt semnalate prin simbolul [...].
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PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de 
modificare a Regulamentului (CE) nr. 539/2001 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
(COM(2011)0290 – C7-0135/2011 – 2011/0138(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului și Consiliului 
(COM(2011)0290),

– 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 (C7-0135/2011),

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

– având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne și avizul 
Comisiei pentru afaceri externe (A7-0000/2011),

1. adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2. 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;

3. 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) 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 

(1) Prezentul regulament instituie un 
mecanism de suspendare rapidă și 
temporară a exonerării de obligația de a 
deține vize pentru o țară terță care 
figurează în anexa II la Regulamentul 
(CE) nr. 539/2001, în cazul unei situații de 
urgență, atunci când este necesară o reacție 
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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.

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.

Or. es

Justificare

Denumirea dată mecanismului poate crea confuzie, fiind de dorit eliminarea sa.  

Amendamentul 2

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 suspendării exonerării 
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.

Or. es

Justificare

Denumirea dată mecanismului poate crea confuzie, fiind de dorit eliminarea sa.

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Parlamentul European, ca instituție 
reprezentativă a cetățenilor europeni, 
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trebuie să fie invitat la reuniunile 
comitetului însărcinat să examineze 
cererea de suspendare.

Or. es

Justificare

Este necesar ca Parlamentul European, ca unică instituție comunitară aleasă direct de 
cetățenii europeni, să poată participa, în calitate de invitat, la întreaga procedură de 
comitologie.

Amendamentul 4

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 a Uniunii Europene privind 
temeiurile juridice secundare. 

Or. es

Justificare

Este vorba de o simplă corectură tehnică prin care să se clarifice care este instanța 
competentă, pentru a se stinge orice controverse în această privință.

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Considerentul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Trebuie reamintit cuprinsul 
Declarației Parlamentului European din 
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8 martie 2011 referitoare la 
reintroducerea principiului reciprocității 
în regimul vizelor, prin care Comisiei 
Europene i se solicita instituirea unui 
„nou mecanism care să garanteze 
respectarea deplină a principiului 
reciprocității în domeniul vizelor pentru 
toate statele membre, garantând, în 
același timp, că, în cazul în care o țară 
terță încalcă acest principiu al 
reciprocității în domeniul vizelor, toate 
statele membre vor reintroduce 
obligativitatea vizelor pentru cetățenii 
țării terțe în cauză”.

Or. es

Justificare

Pentru a asigura coerența cu declarația Parlamentului European din martie 2011, trebuie 
făcută o trimitere concretă la solicitarea formulată în cuprinsul declarației menționate.

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Considerentul 3b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. es

Justificare

Mecanismul de reciprocitate trebuie să acopere toate situațiile în care nu poate fi respectat.
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Amendamentul 7

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 
Comunitatea Europeană înainte de 
intrarea în vigoare a Regulamentului (CE) 
nr. 539/2001, care implică necesitatea de a 
deroga de la regulile comune privind 
vizele, se va ține cont de jurisprudența 
Curții de Justiție a Uniunii Europene.

Or. es

Justificare

Pentru a evita ca sentințele viitoare ale Curții de Justiție să impună noi modificări ale 
regulamentului, este necesar ca mai întâi să se respecte jurisprudența acesteia, atât în cazul 
concret al țării terțe menționate, cât și în orice alt caz similar, care ar putea fi examinat de 
instanța amintită.

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Prezentul regulament stabilește temeiul 
juridic pentru obligația de a deține viză sau 
pentru exonerarea de această obligație a 
titularilor de permise de liberă trecere sau 
de pașapoarte diplomatice sau de serviciu
eliberate de anumite entități care se supun 
dreptului internațional, care nu sunt 
organizații internaționale 
interguvernamentale.

(8) Prezentul regulament stabilește temeiul 
juridic pentru obligația de a deține viză sau 
pentru exonerarea de această obligație a 
titularilor de documente de călătorie 
eliberate de anumite entități care se supun 
dreptului internațional, care nu sunt 
organizații internaționale 
interguvernamentale.
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Or. es

Justificare

Pentru a asigura coerența cu instrumentele legislative recent aprobate și pentru a evita 
excluderea oricăror alte documente.

Amendamentul 9

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

- „membrii echipajului civil al aeronavelor; - „membrii echipajului civil al aeronavelor, 
atunci când acționează în exercițiul 
funcțiunilor; 

Or. es

Justificare

Clarificarea este necesară pentru a se evita orice eventual abuz în ceea ce privește 
prelungirea vizelor.

Amendamentul 10

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 1 – litera b
Regulamentul (CE) nr. 539/2001
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) Instituirea, de către o țară terță care 
figurează pe lista din anexa II, a 
obligației de a deține viză pentru 
resortisanții unui stat membru, atrage 
după sine aplicarea următoarelor 
dispoziții:
(a) în termen de nouăzeci de zile de la 
comunicare sau de la instituirea 
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obligației, statul membru afectat notifică 
în scris Parlamentul European, 
Consiliului și Comisiei; această notificare 
se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene, seria C. În notificare se 
menționează data aplicării măsurii și tipul 
de document de călătorie și de viză pe 
care le vizează.
În cazul în care țara terță decide să ridice 
obligația de a deține viză înainte de 
expirarea acestui termen, transmiterea 
notificării devine superfluă;
(b) imediat după publicarea notificării 
menționate și după ce se va fi consultat cu 
statul membru afectat, Comisia se 
adresează autorităților țării terțe în cauză, 
acționând pentru a obține reintroducerea 
exonerării de la obligația de a deține o 
viză și informează cât mai repede cu 
putință Parlamentul 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, să prezinte 
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) dacă, în termen de 90 de zile de la data
publicării notificării, țara terță nu ridică 
obligativitatea deținerii unei vize Comisia, 
consultându-se în prealabil cu statul
membru afectat, propune reintroducerea pe 
o perioadă de 12 luni a obligației de a 
deține viză pentru resortisanții țării terțe în 
cauză. Această perioadă poate fi 
prelungită cu încă 12 luni în cazul în care 
Comisia, după scurgerea perioadei 
inițiale, nu și-a exercitat dreptul de a 
prezenta o propunere de modificare a 
prezentului regulament în sensul 
transferării țării terțe în cauză în anexa I.  
Parlamentul European și Consiliul hotărăsc 
asupra acestei propuneri prin procedura 
legislativă ordinară”.

(d) în cazul în care consideră necesar, 
Comisia poate prezenta, fără vreo 
informare prealabilă, o propunere de 
reintroducere pe o perioadă de 12 luni a 
obligației de a deține o viză pentru 
resortisanții țării terțe menționate la litera 
(c). În cazul acestei propuneri se aplică 
procedura menționată la litera (c). Statul 
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membru în cauză poate indica dacă 
dorește ca Comisia să se abțină de la 
reintroducerea temporară a obligației 
menționate de a deține o viză fără vreo 
informare prealabilă;
(e) procedura prevăzută la literele (c) și 
(d) nu aduce atingere dreptului Comisiei 
de a prezenta o propunere de modificare a 
prezentului regulament în vederea 
transferării țării terțe în cauză în anexa I. 
În cazul în care se adoptă o măsură 
temporară de tipul celor menționate la 
literele (c) și (d), Comisia prezintă 
propunerea de modificare a prezentului 
regulament cel mai târziu după nouă luni 
de la intrarea în vigoare a măsurii 
temporare. Respectiva propunere 
cuprinde, de asemenea, dispoziții privind 
suspendarea măsurilor temporare 
adoptate în legătură cu procedurile 
menționate la literele (c) și (d). Între-timp, 
Comisia va continua să depună eforturi 
pentru a determina autoritățile țării terțe 
în cauză să reintroducă exonerarea de 
obligația de a deține viză pentru 
resortisanții statului membru în cauză;
(f) în cazul în care țara terță în cauză 
elimină obligația de a deține viză, statul 
membru notifică imediat Consiliului și 
Comisiei această eliminare. Această 
notificare se publică în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene, seria C. Toate 
măsurile temporare adoptate în această 
privință în conformitate cu litera (d) devin 
caduce după șapte zile de la publicarea sa 
în Jurnalul Oficial. În cazul în care țara 
terță în cauză a introdus obligația de a 
deține viză pentru resortisanții a două sau 
mai multe state membre, măsura 
temporară încetează doar după ultima 
publicare.

Or. es

Justificare

Es preciso dotarse de un mecanismo más eficaz que permita a la Unión Europea reaccionar, 
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si bien no automáticamente, sí rápidamente cuando un país tercero no respete el principio de 
reciprocidad.

El plazo para que el país tercero reconsidere su decisión será de 90 días desde su 
publicación más el periodo de tramitación (codecisión) de la suspensión. Ésta será temporal, 
si bien prorrogable en el caso de que el país tercero no elimine el requisito del visado o la 
Comisión no ejerza su derecho de iniciativa para modificar los anexos del Reglamento, 
derecho no afectado por la enmienda propuesta.

Amendamentul 11

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

„Articolul 1a – Clauza de salvgardare „Articolul 1a
(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 situația în care unul sau 
mai multe state membre se confruntă cu o 
situație de urgență caracterizată de apariția 
unuia din fenomenele următoare:

(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) o creștere bruscă și substanțială de cel 
puțin 60 %, într-o perioadă de șase luni, 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 
an; 

(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 de cel 
puțin 60 %, 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 un an;

(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 

(c) (c) o creștere bruscă și substanțială de 
cel puțin 60 %, într-o perioadă de șase luni, 
a numărului de cereri de readmisie respinse 
trimise de un stat membru unei țări terțe 
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pe lista din anexa II, pentru resortisanții 
proprii, comparativ cu perioada anterioară 
de șase luni.

care figurează pe lista din anexa II, pentru 
resortisanții proprii, comparativ cu 
perioada anterioară de un an.

(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 imediat după ce primește 
notificarea statului membru.

(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). 
Decizia de punere în aplicare stabilește 
data la care suspendarea exonerării de 
obligația de a deține viză produce efecte .

(3) Comisia examinează notificarea ținând 
cont de:

- creșterea procentuală și anume dacă 
aceasta corespunde sau nu cu cea 
menționată la alineatul (1) literele (a), (b) 
și (c);
- creșterea menționată și anume dacă 
aceasta ia sau nu în considerare factorii 
substanțiali care afectează situația 
specifică din statul membru care emite 
notificarea;
- numărul de state membre afectate de 
oricare dintre situațiile descrise la alineatul 
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(1);
- de impactul la nivel general al acestor 
creșteri asupra situației migrației în 
Uniune, astfel cum aceasta rezultă din 
datele furnizate de statele membre
- rapoartele întocmite de FRONTEX și/sau 
de Biroul European de Sprijin pentru Azil 
și/sau Europol, în funcție de 
circumstanțele cazului specific notificat;
3a. După evaluarea aspectelor 
menționate, în termen de trei luni de la 
primirea notificării, Comisia poate hotărî 
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 .

(4) Înainte de expirarea perioadei de 
valabilitate a deciziei de punere în aplicare 
adoptate în temeiul alineatului (3), 
Comisia, în colaborare cu statul membru 
(statele membre) în cauză, prezintă un 
raport Parlamentului European și 
Consiliului. Raportul poate fi însoțit de o 
propunere de modificare a prezentului 
regulament, în vederea transferării țării 
terțe în cauză în anexa I.

(4)Înainte de expirarea perioadei de 
valabilitate a deciziei de punere în aplicare 
adoptate în temeiul alineatului (3a), 
Comisia, în colaborare cu statul membru 
(statele membre) în cauză, prezintă un 
raport Parlamentului European și 
Consiliului. Raportul poate fi însoțit de o 
propunere de modificare a prezentului 
regulament, în vederea transferării țării 
terțe în cauză în anexa I.

(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 
(3a) 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).

Or. es
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Justificare

Denumirea mecanismului provoacă confuzie, din care cauză ar fi de dorit să fie eliminată. 
Trebuie să fie clar că procentele nu determină suspendarea, ci doar inițierea procesului de 
evaluare care conduce sau nu la suspendare. Cifrele ar trebui să fie comparabile cu o 
perioadă mai îndelungată. Orice notificare din partea unui stat membru trebuie să fie 
comunicată Parlamentului. În cadrul procesului de evaluare se va ține seama, înainte de 
toate, de rapoartele întocmite de Europol, atunci când agenția europeană consideră că 
securitatea statului în cauză și/sau a Uniunii ar putea fi afectată.

Amendamentul 12

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Articolul 4 se modifică după cum 
urmează:

4. Articolul 4 se modifică după cum 
urmează:

(a) alineatul (1) se înlocuiește cu următorul 
text:

(a) alineatul (1) se înlocuiește cu următorul 
text:

«1. Un stat membru poate prevedea 
excepții de la obligația de a deține viză, 
prevăzută la articolul 1 alineatul (1), sau de 
la exonerarea de obligația de a deține viză, 
prevăzută la articolul 1 alineatul (2), în 
ceea ce privește:

«1. Un stat membru poate prevedea 
excepții de la obligația de a deține viză, 
prevăzută la articolul 1 alineatul (1), sau de 
la exonerarea de obligația de a deține viză, 
prevăzută la articolul 1 alineatul (2), în 
ceea ce privește:

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

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

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

(b) echipajul civil al navelor care 
navighează în apele internaționale;

(b) echipajul civil al navelor care 
navighează în apele internaționale;

(c) titularii de permise de liberă trecere, de 
pașapoarte diplomatice și de serviciu 
eliberate de unele organizații internaționale 
interguvernamentale sau de alte entități 
supuse legislației internaționale, pentru 
funcționarii lor. ”

(c) titularii de documente de călătorie, de 
pașapoarte diplomatice și de serviciu 
eliberate de unele organizații internaționale 
interguvernamentale sau de alte entități 
supuse legislației internaționale, pentru 
funcționarii lor.”

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

«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”.

(c) Se adaugă un nou alineat (4):
„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. "

Or. es

Justificare

Eliminarea prevederii incluse inițial în Regulamentul (CE) nr. 539/2011 este lipsită de sens, 
deoarece ar putea genera situații absurde, în care li se cere viză acelor persoane care, 
riscându-și viața, sunt dispuse să ajute un alt stat membru în caz de catastrofă. În ceea ce 
privește cazul Turciei și al documentelor de călătorie, facem trimitere la justificările de la 
amendamentele 7 și 8.
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EXPUNERE DE MOTIVE

Regulamentul (CE) nr. 539/2001 prevede lista țărilor terțe ai căror resortisanți trebuie să 
dețină o viză pentru trecerea frontierelor externe ale Uniunii și lista țărilor terțe ai căror 
resortisanți sunt exonerați. Regulamentul menționat stabilește condițiile în care resortisanții 
unei țări terțe pot beneficia de exonerarea de obligația de a avea o viză pentru șederile de 
scurtă durată pe teritoriul Uniunii Europene. 

Decizia referitoare la exonerare este adoptată după desfășurarea unei proceduri de evaluare a 
țării în cauză în ceea ce privește imigrarea clandestină, ordinea publică și securitatea, relațiile 
externe ale Uniunii Europene, coerența teritorială și principiul reciprocității. 

Propunerea de modificare a Regulamentului 539/2001 în curs de revizuire urmărește 
instituirea unei clauze de salvgardare care să permită suspendarea rapidă și temporară a 
exonerării de obligația de a deține o viză în situații de urgență, modificarea mecanismului de 
reciprocitate, stabilirea unor definiții în conformitate cu Codul comunitar de vize, stabilirea 
condițiilor care reglementează exonerarea de obligația de a deține o viză pentru resortisanții 
unei țări terțe, refugiați și apatrizi, anumite categorii de resortisanți ai unei țări 
extracomunitare și titularii de permise de liberă trecere sau pașapoarte eliberate de subiecți de 
drept internațional și, în fine, obligațiile ce le incumbă statelor membre în conformitate cu 
acordurile internaționale.

OBSERVAȚII ALE RAPORTORULUI
Chiar dacă o face doar cu titlu enunțiativ, este necesar ca prezentul raport să oglindească o 
viziune obiectivă asupra tuturor elementelor examinate, ținând seama nu numai de perspectiva 
comunitară, ci și de poziția țărilor care nu fac parte din Uniunea Europeană. 

Ar fi contradictoriu ca, în cadrul Uniunii, viza să fie considerată ca un instrument necesar 
pentru a ține sub control creșterea imigrației nereglementare și, în același timp, să fim 
surprinși că unele țări care nu fac parte din comunitate impun aceeași cerință în același scop. 

Politica comună în materie de vize constituie un element fundamental în domeniul imigrării, 
atribuind vizei un rol esențial ca instrument de control al imigrației nereglementare.

Propunerea de modificare a regulamentului constituie răspunsul Comisiei la utilizarea 
necorespunzătoare din ultima vreme a sistemului comunitar de vize. S-a putut constata că un 
număr semnificativ de cetățeni ai unor țări terțe, profitând de exonerarea de obligația de a 
deține o viză, au venit pe teritoriul Uniunii pentru a solicita protecție internațională fără vreo 
justificare corespunzătoare.   

Propunerea Comisiei, departe de a se limita la prevederi cu caracter pur tehnic, cuprinde 
măsuri cu pondere politică. Introducerea așa-numitei clauze de salvgardare constituie, 
împreună cu mecanismul de reciprocitate, instrumente a căror activare poate afecta sfera 
relațiilor internaționale ale Uniunii Europene.

În ceea ce privește terminologia, Parlamentul European a menționat, cu diferite ocazii, 
necesitatea ca imigrația, atunci când se referă la un fenomen care contravine dispozițiilor 
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legislației statelor membre, să nu fie calificată drept „ilegală” ci drept „nereglementară” sau 
„clandestină”.

Clauza de salvgardare: acestui instrument ar trebui să i se dea o denumire mai adecvată, dat 
fiind că scopul său este acela de a „suspenda” exonerarea de obligația de a deține o viză în 
anumite circumstanțe, din care cauză ar fi uneori mai potrivit să utilizăm o altă formulare, 
cum ar fi „clauza sau mecanismul de suspendare” sau pur și simplu să eliminăm denumirea 
actuală.

Sintagma cu care este desemnată clauza suscită o serie de întrebări. În primul rând, este 
necesar să se specifice dacă activarea sa trebuie să fie condiționată de îndeplinirea anumitor 
criterii stricte, după cum propune Comisia, sau dimpotrivă, poate fi activată într-un mod mai 
flexibil, după cum cer unele state membre.

Pare logic ca activarea mecanismului să se producă numai în situații foarte concrete, de 
urgență, în care s-a constatat o creștere „substanțială” a numărului de imigranți nereglementari 
sau de cereri nejustificate de protecție internațională. 

Decizia privind nivelul la care creșterea este considerată suficientă și, prin urmare, momentul 
în care este cazul să se acorde suspendarea exonerării de obligația de a deține o viză se adoptă 
nu numai pe baza atingerii procentajelor prevăzute în propunerea de modificare a 
Regulamentului 539/2001, ci și atunci când ea rezultă oportună conform procesului de 
evaluare de la caz la caz. În acest sens, Comisia va trebui să examineze notificarea statului 
membru în cauză, datele și statisticile furnizate, rapoartele întocmite de Frontex, de Biroul 
European de Sprijin pentru Azil sau de Europol, conform circumstanțelor specifice cazului, 
precum și impactul global al creșterii  migrației asupra Uniunii.

Astfel, utilizarea procentajelor ca element obiectiv atunci când se inițiază procedura de 
evaluare nu rezultă a fi cu totul nesatisfăcătoare. Procentajele trebuie să servească exclusiv în 
acest scop, adică la inițierea procesului de evaluare. Comisia ar trebui să hotărască dacă 
circumstanțele analizate oferă o bază suficientă pentru acordarea suspendării exonerării de 
obligația de a deține o viză numai după efectuarea unei evaluări complete a fiecărui caz în 
parte. Aceste circumstanțe ar trebui să implice o creștere „substanțială” a cifrelor referitoare la 
imigrația nereglementară sau la cererile de acordare a protecției internaționale în raport cu 
anul precedent.

În ceea ce privește procedura de comitologie, ar fi de dorit ca Parlamentul European să aibă 
posibilitatea de a participa din momentul inițial, în care Comisia Europeană hotărăște să 
examineze cererea formulată de un stat membru oarecare, cerere care, mai mult, ar trebui 
transmisă și Parlamentului. Cu alte cuvinte, atunci când un stat membru prezintă o cerere de 
suspendare, Parlamentul trebuie să fie informat în același timp cu Comisia, și nu doar atunci 
când se anunță inițierea procedurii de comitologie.    

În ceea ce privește reciprocitatea: acesta este unul dintre principiile care au inspirat Politica 
comună de vize, fiind necesar ca o țară terță care beneficiază de exonerarea de obligația de a 
deține o viză să adopte aceeași măsură în favoarea cetățenilor Uniunii Europene. 

Cu toate acestea, chiar dacă acest principiu ne inspiră politica din domeniul de care ne 
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ocupăm, el nu trebuie să servească drept argument pentru a pune în discuție caracterul licit al 
obligativității vizei impuse de o țară terță cetățenilor unui stat membru, atunci când aceasta 
consideră că statul membru în cauză a devenit o sursă de imigrație nereglementară. 

În acest context, ar trebui să reflectăm asupra motivelor pentru care cetățenii comunitari 
solicită protecție internațională în afara Uniunii Europene. Indiferent dacă este adevărat că 
majoritatea acestor cereri au la bază motive pur economice, legate de așteptările pe care le 
generează regimurile de azil deosebit de generoase, acest fapt nu ar trebui să ne împiedice să 
recunoaștem necesitatea consolidării sistemelor europene de integrare în favoarea 
minorităților, domeniu ce intră în sfera de competență a statelor membre și care ar trebui, 
poate, să fie impulsionat și abordat în comun în Uniunea Europeană.  

În ceea ce privește însăși reciprocitatea, este evident că, în pofida declarațiilor Comisiei, 
sistemul actual, modificat prin Regulamentul 851/2005, nu este eficient. Chiar dacă nu este 
necesar să se reintroducă mecanismul automat prevăzut inițial în Regulamentul 539/2001, se 
impune totuși o reexaminare aprofundată a mecanismului actual, cu scopul garantării unității 
de acțiune și a solidarității între statele membre. Alte considerente, cum ar fi, de exemplu, 
relațiile comerciale ale Uniunii Europene, nu ar trebui să pună în pericol fundamentele 
Politicii comune de vize.

În acest sens, trebuie realizate obiectivele Declarației scrise 2011/2053, aprobată în luna 
martie a acestui an, prin care Parlamentul European a solicitat Comisiei și Consiliului să 
exercite presiuni asupra țărilor terțe care nu respectă principiul reciprocității, subliniind 
necesitatea reintroducerii obligativității vizei în cazul în care nu se obține o reacție pozitivă 
din partea țării în cauză. În acest sens, Parlamentul a cerut Comisiei Europene instituirea unui 
„nou mecanism care să garanteze respectarea deplină a principiului reciprocității în 
domeniul vizelor pentru toate statele membre, garantând, în același timp, că, în cazul în care 
o țară terță încalcă acest principiu al reciprocității în domeniul vizelor, toate statele membre 
vor reintroduce obligativitatea vizelor pentru cetățenii țării terțe în cauză”  

La 14 iunie 2009, Canada a reintrodus obligativitatea vizei pentru cetățenii cehi. După doi ani 
și jumătate, această țară nord-americană nu și-a revocat hotărârea, în pofida presiunilor care 
vor fi putut fi exercitate în acest sens de Comisia Europeană.

Imposibilitatea de a găsi o soluție favorabilă în cazul menționat constituie un precedent care 
aduce o gravă atingere Politicii comune de vize a Uniunii Europene și scoate în evidență 
carențele mecanismului în vigoare. În consecință, este necesar să se introducă un mecanism 
care să permită Uniunii Europene să reacționeze, chiar dacă nu în mod automat, însă cu 
celeritate, în cazul încălcării principiului de reciprocitate. 

Ar fi suficientă reintroducerea provizorie a obligativității vizei pe o perioadă de timp 
rezonabilă, dar suficientă pentru ca țara terță să-și poată reconsidera decizia și pentru ca 
Uniunea Europeană să ofere garanții în ceea ce privește imigrația nereglementară. După 
scurgerea perioadei menționate, Comisia ar putea propune includerea țării în cauză în anexa I 
la Regulamentul 539/2001.   

În ceea ce privește situația prestatorilor de servicii din țările terțe: referirea la cetățenii 
unei anumite țări, cum este cazul Turciei, pare să fie logică, dacă ținem cont de faptul că 
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actualmente acesta este un caz unic. Cu toate acestea, nu ar fi oportun să se introducă o 
dispoziție care să se refere exclusiv la această de situație, în special pentru că jurisprudența 
Curții de Justiție a Uniunii Europene ar putea impune și alte modificări dacă, în viitor, ar 
trebui să examineze situații similare. Ar fi deci oportun să se modifice propunerea 
introducând o referire la necesitatea de a ține seama de jurisprudența Curții, fără a se 
menționa naționalitatea cetățenilor extracomunitari.

Alte aspecte: celelalte aspecte care fac obiectul reformei au un caracter tehnic și nu pun 
probleme din acest punct de vedere.

Noi definiții: se actualizează în conformitate cu cele cuprinse în Codul de vize și se ține 
seama de interpretarea Curții cu privire la șederea pe termen scurt.

Refugiați și apatrizi care își au reședința în Regatul Unit sau Irlanda: deoarece, în 
raport cu statele membre, nu există o recunoaștere reciprocă a vizelor și nici o 
echivalență cu instrumente similare sau permise de ședere, propunerea acordă statelor 
membre deplină libertate în ceea ce privește exonerarea sau menținerea obligativității 
vizei pentru această categorie de persoane. 

Armonizarea cu anumite categorii de resortisanți ai țărilor terțe: regulamentul 
prevede posibilitatea ca statele membre să elimine obligativitatea vizei pentru anumite 
categorii de cetățeni care nu sunt comunitari, cum ar fi membrii echipajelor avioanelor 
sau navelor civile, titularii unor pașapoarte diplomatice, speciale, oficiale sau eliberate 
de organizații internaționale interguvernamentale sau de subiecți de drept internațional.


