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PR_COD_1amOther

Legenda dos símbolos utilizados

* Processo de consulta
*** Processo de aprovação

***I Processo legislativo ordinário (primeira leitura)
***II Processo legislativo ordinário (segunda leitura)

***III Processo legislativo ordinário (terceira leitura)

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta no projeto 
de ato).

Alterações a um projeto de ato

Nas alterações do Parlamento, as diferenças em relação ao projeto de ato são 
assinaladas simultaneamente em itálico e a negrito. A utilização de itálico 
sem negrito constitui uma indicação destinada aos serviços técnicos e tem 
por objetivo assinalar elementos do projeto de ato que se propõe sejam 
corrigidos, tendo em vista a elaboração do texto final (por exemplo, 
elementos manifestamente errados ou lacunas numa dada versão linguística). 
Estas sugestões de correção ficam subordinadas ao aval dos serviços 
técnicos visados.

O cabeçalho de qualquer alteração relativa a um ato existente, que o projeto 
de ato pretenda modificar, comporta uma terceira e uma quarta linhas, que 
identificam, respetivamente, o ato existente e a disposição visada do ato em 
causa. As partes transcritas de uma disposição de um ato existente que o 
Parlamento pretende alterar, sem que o projeto de ato o tenha feito, são 
assinaladas a negrito. As eventuais supressões respeitantes a esses excertos 
são evidenciadas do seguinte modo: [...].
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PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre o projeto de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que altera o 
Regulamento (CE) n.º 539/2001 que fixa a lista dos países terceiros cujos nacionais estão 
sujeitos à obrigação de visto para transporem as fronteiras externas e a lista dos países 
terceiros cujos nacionais estão isentos dessa obrigação
(COM(2012)0650 – C7-0371/2012 – 2012/0309(COD))

(Processo legislativo ordinário: primeira leitura)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
(COM(2012)0650),

– Tendo em conta o artigo 294.º, n.º 2, e o artigo 77.º, n.º 2, alínea a), do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, nos termos dos quais a proposta lhe foi apresentada 
pela Comissão (C7-0371/2012),

– Tendo em conta o artigo 294.º, n.º 3, do Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia,

– Tendo em conta o artigo 55.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos 
Assuntos Internos (A7-0000/2013),

1. Aprova a sua posição em primeira leitura, fazendo sua a proposta da Comissão;

2. Requer à Comissão que lhe submeta de novo a sua proposta, se pretender alterá-la 
substancialmente ou substituí-la por outro texto;

3. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho e à 
Comissão, bem como aos Parlamentos nacionais.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

1. Introdução  

O Regulamento (CE) n.° 539/20011 fixa a lista dos países terceiros cujos nacionais estão 
sujeitos à obrigação de visto para transporem as fronteiras externas dos Estados-Membros 
(denominada «lista negativa», anexo I) e a lista dos países terceiros cujos nacionais estão 
isentos dessa obrigação (denominada «lista positiva», anexo II). 

A presente proposta da Comissão Europeia visa atualizar este regulamento. Uma vez que os 
critérios definidos no Regulamento (CE) n.º 539/2001 podem evoluir ao longo do tempo 
consoante os países terceiros em causa, convém rever regularmente a composição das listas 
negativa e positiva. 

Ao apresentar a presente proposta, a Comissão Europeia responde ao convite lançado pelo 
Conselho Europeu, e expresso no programa de Estocolmo, de reexaminar regularmente as 
duas listas referidas. Desde a entrada em vigor do Tratado de Lisboa, o Parlamento Europeu 
tem poder de codecisão sobre a política comum em matéria de vistos no seu conjunto, em 
conformidade com o artigo 77.º, n.º 2, alínea a), do TFUE. 

2. Contexto geral da proposta 

Neste contexto, em primeiro lugar, a Comissão Europeia propõe a supressão da obrigação de 
visto aos nacionais dos Estados insulares das Caraíbas e dos Pacífico seguintes: Domínica, 
Granada, Quiribáti, Ilhas Marshall, Micronésia, Nauru, Palau, Santa Lúcia, São Vicente e 
Granadinas, Ilhas Salomão, Samoa, Timor-Leste, Tonga, Trindade e Tobago, Tuvalu e 
Vanuatu. 

Além disso, a fim de garantir a futura reciprocidade plena com estes países e com os cidadãos 
de todos os Estados-Membros no que respeita a estadias de curta duração que não excedam 
três meses num período de seis meses, e de assegurar a coerência com as isenções de visto 
anteriores, os nacionais destes países só devem beneficiar da isenção da obrigação de visto 
após a entrada em vigor de um acordo bilateral sobre a isenção de visto, celebrado entre a 
União Europeia e os países em causa.  

Em segundo lugar, a Comissão Europeia propõe suprimir a obrigação de visto para todos os 
cidadãos britânicos que não sejam nacionais do Reino Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda do 
Norte na aceção do direito da União. 

A Comissão Europeia chegou à conclusão de que a obrigação de visto já não se justifica para 
os nacionais dos países acima mencionados. 

                                               
1 Um versão consolidada encontra-se em: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2001R0539:20110111:PT:PDF
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Por fim, a Comissão Europeia propõe a atualização da lista negativa e a inclusão do Sudão do 
Sul na lista de países terceiros cujos nacionais estão sujeitos à obrigação de visto. 

3. Observações da relatora

A relatora congratula-se com a proposta da Comissão Europeia de modificar o Regulamento 
(CE) n.º 539/2001 e apoia a proposta da Comissão Europeia no que diz respeito à modificação 
das listas. 

A relatora considera que a Comissão Europeia realizou uma avaliação ponderada caso a caso 
para cada país mencionado. A Comissão Europeia tomou também em consideração os 
critérios que devem orientar as suas propostas relativamente à fixação das listas. Estes 
critérios que figuram no considerando 5 do Regulamento (CE) n.º 539/2011 estão 
relacionados, nomeadamente, com a imigração ilegal, a ordem pública e a segurança, bem 
como as relações externas da União com os países terceiros, tendo simultaneamente em conta 
as implicações da coerência regional e da reciprocidade.

A proposta tem por objetivo desenvolver a política comum em matéria de imigração, 
contribuindo ao mesmo tempo para reforçar as relações entre a União Europeia e os países 
mencionados na proposta da Comissão Europeia.

Nesse contexto, o processo de aprofundamento das relações entre a União Europeia e os 
países em questão contribuirá certamente para melhorar o exercício da justiça e o respeito das 
liberdades.

**

Em primeiro lugar, no que diz respeito à transferência de lista de certos Estados insulares das 
Caraíbas e de certos Estados insulares do Pacífico, a imposição da obrigação de visto já não se 
justifica. Estes países não apresentam qualquer risco de imigração ilegal, para a ordem pública 
e a segurança para os Estados-Membros da União Europeia. 

Além disso, a relatora apoia a transferência destes países, uma vez que a escassa 
representação consular dos Estados-Membros nestes países terceiros em causa representa um 
obstáculo, já que os seus cidadãos se veem obrigados a requererem vistos Schengen no 
exterior, o que envolve custos significativos e implica por vezes terem de obter visto para 
transpor as fronteiras externas.

No que diz respeito à segurança dos documentos de viagem emitidos pelos países terceiros em 
causa, estes não apresentam qualquer risco. Apesar de a emissão de passaportes biométricos 
ter sido definida como condição para a transferência dos países dos Balcãs Ocidentais da lista 
negativa para a lista positiva, a emissão de passaportes biométricos não deverá constituir uma 
exigência para a transferência da Domínica, Granada, Santa Lúcia, São Vicente e Granadinas 
ou Trindade e Tobago. De facto, estes países terceiros dispõem de um sistema de leitura ótica 
de passaportes da CARICOM de elevada segurança e tencionam substituir estes passaportes 
por passaportes biométricos num futuro próximo.

Os passaportes emitidos pelos Estados insulares do Pacífico são passaportes de leitura ótica e 
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contêm um número suficiente de dispositivos de segurança.

Em segundo lugar, a revisão do regulamento implica uma clarificação da situação das 
categorias específicas dos nacionais britânicos. Os dados estatísticos mostram que os grupos 
de nacionais britânicos atualmente enumerados no ponto 3 do anexo I não constituem 
qualquer risco em termos de migração ilegal para o espaço Schengen e que a maioria vive em 
ilhas da região das Caraíbas que têm fortes ligações e semelhanças com países vizinhos que 
estão isentos da obrigação de visto.

Além disso, a segurança dos documentos de viagem dos nacionais britânicos está assegurada, 
uma vez que são emitidos no Reino Unido, de acordo com especificações técnicas rigorosas.
São documentos de leitura ótica e contêm vários dispositivos de segurança.

Em terceiro lugar, a proposta implica a atualização da lista negativa, com a inclusão do Sudão 
do Sul. A 9 de julho de 2011, o Sudão do Sul declarou a sua independência oficial do Sudão, 
que está incluído na lista negativa. A 14 de julho de 2011, tornou-se membro das Nações 
Unidas. O anexo I deve, assim, ser alterado de forma a incorporar o Sudão do Sul.

4. Conclusão e recomendações da relatora

A relatora defende a proposta da Comissão Europeia.

Os Estados insulares das Caraíbas, os Estados insulares do Pacífico mencionados e as 
categorias específicas de nacionais britânicos não representam qualquer ameaça para a União 
Europeia, nem em termos de imigração ilegal, nem de segurança pública.

A relatora reuniu-se com representantes dos Estados insulares das Caraíbas, dos Estados 
insulares do Pacífico e das categorias específicas de nacionais britânicos. Todos os 
representantes manifestaram inúmeras vezes o desejo de aprofundar e alargar as suas relações 
com a União Europeia.

A liberalização dos vistos é muito importante para a vida dos cidadãos. A liberalização do 
regime de vistos reduzirá o tempo e os custos de preparação de uma viagem para o espaço 
Schengen. Além disso, a isenção da obrigação de visto facilita o contacto entre os cidadãos, 
condição determinante para assegurar o desenvolvimento das relações económicas, culturais, 
científicas, e não só. O regime de vistos reforça também os contactos entre as populações e 
concretiza o princípio da livre circulação, que constitui um dos direitos fundamentais da 
União Europeia.

A proposta de modificação de Regulamento (CE) n.º 539/2001 justifica-se pela necessidade 
de a União Europeia agir proporcionalmente e com base em critérios de reciprocidade.

Apesar de a proposta da Comissão Europeia ser acolhida favoravelmente, a relatora considera 
necessário apresentar algumas recomendações. 

A relatora convida a Comissão Europeia a rever a obrigação de visto dos membros da 
Assembleia Parlamentar Paritária ACP/UE aquando da sua participação em reuniões desta 
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assembleia no espaço Schengen. Atualmente, os membros confrontam-se frequentemente com 
problemas e convém encontrar soluções.

A relatora expressa o seu profundo desejo de que o Parlamento Europeu seja implicado e 
informado no que respeita ao estado dos acordos bilaterais de isenção de vistos entre a União 
Europeia e os países terceiros para os quais é proposta a supressão da obrigação de visto. Por 
conseguinte, a relatora recomenda que o Parlamento Europeu vele pela aplicação destes 
acordos. A relatora convida a Comissão Europeia a respeitar a obrigação de informar 
plenamente o Parlamento Europeu em todas as etapas do processo dos acordos e, pelo menos, 
de seis em seis meses. No que diz respeito aos acordos em vigor, a relatora convida a 
Comissão a informar imediatamente o Parlamento sobre qualquer informação que obtenha 
que possa conduzir à suspensão de um acordo.

No que diz respeito aos critérios que figuram, como acima mencionado, num considerando, a 
relatora convida a Comissão Europeia a refletir sobre uma possível modificação do 
regulamento para incluir estes critérios num artigo, bem como a defini-los mais 
detalhadamente. Tal não deverá reduzir a flexibilidade, que é seguramente necessária na 
política de vistos, mas terá a vantagem de permitir uma maior transparência.

Por fim, uma vez que o presente regulamento se encontra no cerne da política comum de 
vistos, propõe-se que os anexos se mantenham atualizados para que continuem a ser o ponto 
de referência, para determinar quais os cidadãos que necessitam de visto para entrar no espaço 
Schengen. Para tal, devem ser introduzir-se atos delegados para manter os anexos atualizados.


