
PR\926770RO.doc PE504.389v01-00

RO Unită în diversitate RO

PARLAMENTUL EUROPEAN 2009 - 2014

Comisia pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne

2012/0309(COD)

11.6.2013

***I
PROIECT DE RAPORT
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 ale statelor membre și a listei țărilor terțe ai căror 
resortisanți sunt exonerați de această obligație
(COM(2012)0650 – C7-0371/2012 – 2012/0309(COD))

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

Raportoare: Mariya Gabriel



PE504.389v01-00 2/9 PR\926770RO.doc

RO

PR_COD_1app

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 REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare 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 ale statelor 
membre și a listei țărilor terțe ai căror resortisanți sunt exonerați de această obligație
(COM(2012)0650 – C7-0371/2012 – 2012/0309(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului 
(COM(2012)0650),

– 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 (C7-0371/2012),

– 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 (A7-
0000/2013),

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

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.
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EXPUNERE DE MOTIVE

1. Observații introductive  

Regulamentul (CE) nr. 539/20011 al Consiliului stabilește lista țărilor terțe ai căror resortisanți 
trebuie să dețină viză pentru trecerea frontierelor externe ale Uniunii Europene (denumită 
„listă negativă”, anexa I) și lista țărilor terțe ai căror resortisanți sunt exonerați de această 
obligație (denumită „listă pozitivă”, anexa II). 

Propunerea de față a Comisiei Europene are drept scop actualizarea acestui regulament. 
Întrucât criteriile stabilite în Regulamentul (CE) nr. 539/2001 pot evolua de-a lungul timpului 
în funcție de țările terțe, conținutul listelor negative și pozitive ar trebui revizuit cu 
regularitate. 

Prezentând această propunere, Comisia Europeană răspunde la invitația Consiliului European, 
exprimată în programul de la Stockholm, de a reexamina periodic cele două liste. De la 
intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, Parlamentul European are competență de 
codecizie cu privire la ansamblul politicii comune referitoare la vize, în conformitate cu 
articolul 77 alineatul (2) litera (a) din TFUE. 

2. Contextul general al propunerii 

În acest context, în primul rând, Comisia Europeană propune suprimarea obligației vizelor 
pentru resortisanții următoarelor state insulare din Caraibe și Pacific: Dominic, Grenada, 
Kiribati, Insulele Marshall, Micronezia, Nauru, Palaos, Sfânta Lucia, Saint Vincent și 
Grenadinele, Insulele Salomon, Samoa, Timorul de est, Tonga, Trinidad Tobago, Tuvalu și 
Vanuatu. 

Pe lângă aceasta, pentru a se garanta, în viitor, deplina reciprocitate a regimului vizelor cu 
aceste țări și cetățenii tuturor statelor membre, în ceea ce privește șederile de scurtă durată de
trei luni într-o perioadă de șase luni, și pentru a se asigura coerența cu exceptările de la 
obligativitatea vizelor, resortisanții acestor țări nu ar trebui să fie exceptați de la 
obligativitatea vizelor înainte de încheierea și intrarea în vigoare a unui acord bilateral de 
exonerare de obligația de a deține viză între Uniune și țările respective.  

În al doilea rând, Comisia Europeană propune suprimarea obligației de viză pentru toți 
cetățenii britanici care nu sunt resortisanți ai Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de 
Nord în scopul aplicării dreptului Uniunii. 

Comisia Europeană a ajuns la concluzia că obligativitatea vizelor nu se mai justifică pentru 
resortisanții țărilor menționate mai sus. 

În final, Comisia Europeană propune actualizarea listei negative și includerea Sudanului de 

                                               
1 O versiune consolidată se găsește aici: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2001R0539:20110111:FR:PDF
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Sud în lista de țări terțe ai căror resortisanți sunt supuși obligației de a avea viză. 

3. Observațiile raportoarei

Raportoarea salută propunerea Comisiei Europene de a modifica Regulamentul (CE) 
nr.539/2001 și sprijină propunerea Comisiei Europene cu privire la modificarea listelor.

Raportoarea consideră că Comisia Europeană a efectuat o evaluare ponderată de la caz la caz 
pentru fiecare țară menționată mai sus. Comisia Europeană a ținut cont, de asemenea, în mod 
rezonabil, de criteriile care trebuie să o ghideze în propunerile sale cu privire la stabilirea 
listelor. Aceste criterii care se găsesc la considerentul 5 din Regulamentul (CE) nr.539/2011 
se referă în special la imigrația clandestină, la ordinea și siguranța publică, precum și la 
relațiile externe ale Uniunii Europene cu țările terțe, ținând cont, de asemenea, de implicațiile 
coerenței regionale și de reciprocitate. 

Propunerea are ca obiectiv dezvoltarea politicii comune în materie de imigrație, contribuind, 
în același timp, la consolidarea relațiilor dintre Uniunea Europeană și țările menționate în 
propunerea Comisiei Europene. 

În acest context, procesul de aprofundare a relațiilor dintre Uniunea Europeană și țările în 
cauză va contribui cu siguranță la îmbunătățirea exercițiului justiției și a nivelului de 
respectare a libertăților. 

**

În primul rând, în ceea ce privește transferul anumitor țări insulare din Caraibe și a unor state 
insulare din Pacific, impunerea obligativității vizei nu mai are justificare. Aceste țări nu 
reprezintă niciun risc legat de imigrația ilegală, ordinea și siguranța publică, pentru statele 
membre ale Uniunii Europene. 

De altfel, raportoarea sprijină transferul acestor țări, deoarece slaba reprezentare consulară a
statelor membre în țările terțe vizate reprezintă un obstacol, în măsura în care cetățenii 
acestora trebuie să solicite vize Schengen în străinătate, ceea ce reprezintă un cost important și 
implică câteodată obligativitatea vizei pentru a trece frontierele externe. 

În ceea ce privește siguranța documentelor de călătorie emise de țările terțe în cauză, 
documentele de călătorie a acestor țări nu prezintă niciun risc. Deși emiterea de pașapoarte 
biometrice a devenit o condiție a transferării țărilor din Balcanii de Vest de pe lista negativă 
pe lista pozitivă, emiterea de pașapoarte biometrice nu ar trebui să constituie o exigență pentru 
transferarea Dominicăi, a Grenadei, a Sfintei Lucia, a lui Saint Vincent și Grenadinelor sau a 
Trinidadului și Tobago. Într-adevăr, aceste țări terțe emit pașapoarte CARICOM care prezintă 
un nivel ridicat de securitate, pot fi citite automat și intenționează să le înlocuiască cu 
pașapoarte biometrice în viitorul apropiat. 

Pașapoartele eliberate de țările insulare ale Pacificului pot fi citite automat și conțin un număr 
suficient de elemente de securitate. 

În al doilea rând, revizuirea regulamentului implică o clarificare a categoriilor specifice ale 
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resortisanților britanici. Din informațiile statistice reiese că grupurile de resortisanți britanici 
menționați în prezent la punctul 3 din anexa I nu reprezintă niciun risc în ceea ce privește 
migrația ilegală către spațiul Schengen și că majoritatea acestora locuiesc în zona Caraibilor, 
o zonă cu puternice legături și asemănări cu țări învecinate care sunt exceptate de la 
obligativitatea vizelor. 

În plus, securitatea documentelor de călătorie ale resortisanților britanici este garantată, 
deoarece aceste documente sunt realizate în Regatul Unit în conformitate cu o serie de 
specificații tehnice stricte. Acestea pot fi citite automat și conțin mai multe elemente de 
securitate. 

În al treilea rând, propunerea implică actualizarea listei negative prin includerea Sudanului de 
sud. La 9 iulie 2011, Sudanul de Sud și-a declarat oficial independența față de Sudan, care 
figurează pe lista negativă. La 14 iulie 2011, această țară a devenit membră a Organizației 
Națiunilor Unite. Prin urmare, anexa I trebuie modificată prin adăugarea Sudanului de Sud.

4. Concluzie și recomandările raportoarei

Raportoarea se exprimă în favoarea propunerii Comisiei Europene. 

Statele insulare ale Caraibelor, statele insulare din Pacific menționate și categoriile specifice 
de resortisanți britanici nu reprezintă nicio amenințare pentru Uniunea Europeană, nici în 
termeni de imigrație clandestină, nici în materie de securitate publică. 

Raportoarea a întâlnit reprezentanți ai statelor insulare din Caraibe, ai statelor insulare din 
Pacific și ai categoriilor specifice de resortisanți britanici. Toți reprezentanții și-au exprimat 
cu mai multe ocazii dorința de a aprofunda și de a extinde relațiilor lor cu Uniunea Europeană.

Liberalizarea vizelor are o mare importanță în viața cetățenilor. Liberalizarea vizelor va 
reduce durata și costurile aferente călătoriei în spațiul Schengen. În plus, scutirea de vize 
facilitează contactele între cetățeni, condiție determinantă pentru a asigura dezvoltarea de 
relații economice, culturale, științifice și de alt tip. Regimul de vize consolidează, de 
asemenea, contactele între popoare și concretizează principiul de liberă circulație, care 
constituie unul dintre drepturile fundamentale ale Uniunii Europene.

Propunerea de modificare a Regulamentului (CE) nr.539/2001 este justificată prin necesitatea 
ca Uniunea Europeană să acționeze în mod proporționat și pe baza criteriilor de reciprocitate. 

Deși primirea făcută propunerii Comisiei Europene este favorabilă, raportoarea consideră 
necesare câteva recomandări. 

Raportoarea invită Comisia Europeană să revadă obligativitatea vizelor pentru membrii 
Adunării parlamentare ACP/UE în cazul în care participă la reuniunile Adunării menționate 
anterior în spațiul Schengen. În prezent, întâmpină deseori probleme și trebuie căutate soluții.

Raportoarea își exprimă dorința vie ca Parlamentul European să fie implicat și informat în 
ceea ce privește starea acordurilor bilaterale de scutire de viză între Uniunea Europeană și 
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țările terțe pentru care se propune suprimarea obligativității vizei. Din acest motiv, 
raportoarea recomandă ca Parlamentul European să vegheze la aplicarea acestor acorduri. 
Raportoarea invită Comisia Europeană să respecte obligația de a informa Parlamentul 
European pe deplin, în toate etapele procedurii acordurilor și cel puțin o dată la șase luni. În 
ceea ce privește acordurile în vigoare, raportoarea invită Comisia să informeze Parlamentul 
imediat cu privire la orice informații pe care le obține care ar putea să ducă la suspendarea 
unui acord.

În ceea ce privește criteriile care se regăsesc menționate mai sus într-un considerent, 
raportoarea invită Comisia Europeană să reflecteze asupra unei modificări a regulamentului 
pentru a include aceste criterii într-un articol, precum și a le defini mai în detaliu. Acest fapt 
nu ar trebui să le reducă flexibilitatea, care este, bineînțeles, necesară în politica de vize, dar 
ar avea avantajul de a permite mai multă transparență.

În fine, având în vedere faptul că acest regulament este în centrul politicii comune privind 
vizele, se propune actualizarea anexelor pentru ca acestea să rămână punctul de referință 
pentru a ști cine are nevoie de viză în spațiul Schengen. În acest scop, ar trebui introduse acte 
delegate pentru a actualiza anexele.


