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Lista dos países terceiros cujos nacionais estão sujeitos à obrigação de visto 
para transporem as fronteiras externas*
Resolução legislativa do Parlamento Europeu, de 12 de Novembro de 2009, sobre uma 
proposta de regulamento 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(2009)0366 – C7-0112/2009 – 2009/0104(CNS))

(Processo de consulta)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão (COM(2009)0366),

– Tendo em conta o artigo 67.º e a subalínea i) da alínea b) do ponto 2 do artigo 62.° do 
Tratado CE, nos termos dos quais foi consultado pelo Conselho (C7-0112/2009),

– 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 e o parecer da Comissão dos Assuntos Externos (A7-0042/2009),

1. Aprova a proposta da Comissão com as alterações nela introduzidas;

2. Aprova a declaração conjunta do Parlamento Europeu e do Conselho anexa;

3. Convida a Comissão a alterar a sua proposta no mesmo sentido, nos termos do n.º 2 do 
artigo 250.º do Tratado CE;

4. Solicita ao Conselho que o informe, se entender afastar-se do texto aprovado pelo 
Parlamento;

5. Solicita nova consulta, caso o Conselho tencione alterar substancialmente a proposta da 
Comissão;

6. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho e à 
Comissão.



Alteração 1

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) A composição das listas de países 
terceiros constantes dos Anexos I e II do 
Regulamento (CE) n.° 539/2001, de 15 de 
Março de 2001, deve estar e manter-se em 
conformidade com os critérios enumerados 
no seu considerando 5. Alguns países 
terceiros, cuja situação se alterou no que 
diz respeito a esses critérios, devem ser 
transferidos de um anexo para o outro.

(1) A Comissão lançou o actual diálogo 
sobre a liberalização do regime de vistos 
no âmbito de uma abordagem regional e 
de uma perspectiva europeia, que abrange 
os países dos Balcãs Ocidentais em pé de 
igualdade e sem qualquer discriminação. 
A composição das listas de países terceiros 
constantes dos Anexos I e II do 
Regulamento (CE) n.º 539/2001, de 15 de 
Março de 2001, deve estar e manter-se em 
conformidade com os critérios enumerados 
no seu considerando 5. Alguns países dos 
Balcãs Ocidentais (Albânia, Bósnia e 
Herzegovina, antiga República Jugoslava 
da Macedónia, Montenegro e Sérvia), cuja 
situação se alterou no que diz respeito a 
esses critérios, devem ser transferidos de 
um anexo para o outro. Os mesmos 
critérios estabelecidos nos roteiros para a 
liberalização do regime de vistos deverão
ser aplicados a todos os países em causa.

Alteração 2

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-A) Todos os países dos Balcãs 
Ocidentais que tenham cumprido os 
objectivos de referência deverão
beneficiar do regime de isenção de vistos 
a partir do início de 2010. Os países que, 
não obstante terem feito importantes 
progressos, não tenham cumprido 
integralmente os objectivos de referência 
deverão gozar do mesmo privilégio, logo 
que cumpram os objectivos de referência 
fixados nos respectivos roteiros para a 
liberalização do regime de vistos.



Alteração 3

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) Em 1 de Janeiro de 2008 entraram em 
vigor acordos sobre a facilitação dos vistos 
com cinco países dos Balcãs Ocidentais – a 
Albânia, a Bósnia e Herzegovina, a 
Antiga República Jugoslava da 
Macedónia, o Montenegro e a Sérvia –
como uma primeira medida concreta 
prevista na Agenda de Salónica visando 
instaurar um regime de isenção de vistos 
para os cidadãos dos países dos Balcãs 
Ocidentais. Em 2008, foi iniciado um 
diálogo com cada um destes países sobre a 
liberalização dos vistos, tendo sido 
estabelecidos roteiros para o efeito. A 
Comissão, na sua avaliação de Maio de 
2009 sobre a execução dos roteiros, 
considerou que a Antiga República 
Jugoslava da Macedónia tinha cumprido 
todos os objectivos de referência 
estabelecidos no seu roteiro. O Montenegro 
e a Sérvia tinham cumprido grande parte 
dos objectivos de referência dos 
respectivos roteiros. 

(2) Em 1 de Janeiro de 2008, entraram em 
vigor acordos sobre a facilitação dos vistos 
com cinco países dos Balcãs Ocidentais 
como uma primeira medida concreta 
prevista na Agenda de Salónica visando 
instaurar um regime de isenção de vistos 
para os cidadãos dos países dos Balcãs 
Ocidentais. Em 2008, foi iniciado um 
diálogo com cada um desses países sobre a 
liberalização dos vistos, tendo sido 
estabelecidos roteiros para o efeito. A 
Comissão, na sua avaliação de Maio de 
2009 sobre a execução dos roteiros, 
considerou que a antiga República 
Jugoslava da Macedónia tinha cumprido 
todos os objectivos de referência 
estabelecidos no seu roteiro. O Montenegro 
e a Sérvia tinham cumprido grande parte 
dos objectivos de referência dos 
respectivos roteiros. A Albânia e a Bósnia 
e Herzegovina realizaram novos 
progressos no que respeita à maioria dos 
objectivos de referência relevantes, desde 
a avaliação da Comissão de Maio de 
2009.

Alteração 4

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-A) Com o objectivo de promover a 
aplicação da Agenda de Salónica e no 
âmbito da sua estratégia regional, a 
Comissão deverá, nos limites da sua 
competência e à luz da Resolução 
1244 (1999) do Conselho de Segurança 
das Nações Unidas, encetar um diálogo 
sobre vistos com o Kosovo, tendo em vista 
estabelecer um roteiro para a facilitação e 



a liberalização do regime de vistos 
análogo aos estabelecidos com os países 
dos Balcãs Ocidentais.

Alteração 5

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-A) Com o objectivo de reforçar o 
Processo de Estabilização e de 
Associação, o regime de isenção de vistos 
promoverá a participação no mercado 
comum, que está a ser gradualmente 
criado com a Albânia, a Bósnia e 
Herzegovina, o Montenegro e a antiga 
República Jugoslava da Macedónia, e 
contribuirá para o comércio, a inovação e 
o crescimento.

Alteração 14
Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) Por conseguinte, a Antiga República 
Jugoslava da Macedónia, o Montenegro e a 
Sérvia [tendo estes dois últimos países 
cumprido todos os objectivos de referência 
na data de adopção do presente 
regulamento], devem ser transferidos para 
o Anexo II do Regulamento (CE) n.° 
539/2001. Esta isenção de obrigação de 
visto deve aplicar-se unicamente aos 
titulares de passaportes biométricos 
emitidos por cada um dos três países em 
causa.

(4) Por conseguinte, a antiga República 
Jugoslava da Macedónia, o Montenegro, a 
Sérvia, a Albânia e a Bósnia e 
Herzegovina, devem ser transferidos para 
o Anexo II do Regulamento (CE) n.º 
539/2001. A antiga República Jugoslava 
da Macedónia, o Montenegro e a Sérvia
cumpriram todos os objectivos de 
referência na data de adopção do presente 
regulamento. A isenção da obrigação de 
visto deve aplicar-se à Albânia e à Bósnia 
e Herzegovina após uma avaliação da 
Comissão que confirme que cada um 
destes países cumpre todos os objectivos 
de referência fixados no roteiro relevante 
para a liberalização do regime de vistos e 
em conformidade com o Tratado. A
isenção de obrigação de visto deve aplicar-
se unicamente aos titulares de passaportes 
biométricos emitidos por cada um dos 



cinco países em causa.

Alteração 7

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-A) A Comissão deverá apresentar 
imediatamente e, no máximo, até ao início 
de 2010, um relatório sobre os progressos 
realizados pela Albânia e pela Bósnia e 
Herzegovina no sentido do cumprimento 
de todos os objectivos de referência 
fixados no roteiro.

Alteração 8

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 4-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-B) Embora a Albânia e a Bósnia e 
Herzegovina tenham feito progressos no 
sentido do cumprimento dos respectivos 
objectivos de referência, as autoridades 
competentes da Albânia e da Bósnia e 
Herzegovina deverão aprovar, sem 
demora, as reformas necessárias para 
efeitos do pleno cumprimento dos 
respectivos objectivos de referência.

Alteração 9

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 4-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-C) A Comissão deverá assistir as 
autoridades competentes da Albânia e da 
Bósnia e Herzegovina neste contexto.



Alteração 10

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(5-A) O processo de liberalização do 
regime de vistos deverá servir de 
referência para definir as relações com os 
parceiros a Leste da União Europeia.

Alteração 11

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 1 – alínea -a) (nova)
Regulamento (CE) n.º 539/2001
Anexo I - Parte 1

Texto da Comissão Alteração

-a) Na Parte 1, as referências à Albânia e 
à Bósnia e Herzegovina passam a ter a
seguinte redacção:
«Albânia*
Bósnia e Herzegovina*
-------------------
* O nome do país é suprimido e transferido do
presente Anexo para o Anexo II, após verificação 
por parte da Comissão, de que o país em causa 
cumpre todos os objectivos de referência definidos 
no roteiro para a liberalização do regime de vistos 
e em conformidade com o Tratado.»;

Alteração 12

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 2
Regulamento (CE) n.º 539/2001
Anexo II – Parte 1

Texto da Comissão Alteração

2) No Anexo II, Parte 1, são inseridas as 
seguintes referências:

2) No Anexo II, Parte 1, são inseridas as 
seguintes referências:

«Albânia*
Bósnia e Herzegovina*



"Antiga República Jugoslava da 
Macedónia*

Antiga República Jugoslava da 
Macedónia**

Montenegro* Montenegro**
Sérvia [excluindo os titulares de 
passaportes sérvios emitidos pela direcção 
de coordenação sérvia (em sérvio:
Koordinaciona uprava)] *

Sérvia [excluindo os titulares de 
passaportes sérvios emitidos pela direcção 
de coordenação sérvia (em sérvio: 
Koordinaciona uprava)] **

------------------- -------------------
* O nome do país é transferido do presente Anexo 
para o Anexo II, após verificação por parte da 
Comissão, de que o país em causa cumpre todos os 
objectivos de referência definidos no roteiro para a 
liberalização do regime de vistos e em 
conformidade com o Tratado. A isenção da 
obrigação de visto aplica-se unicamente aos 
titulares de passaportes biométricos.

* A isenção da obrigação de visto aplica-se 
unicamente aos titulares de passaportes 
biométricos".

** A isenção da obrigação de visto aplica-se 
unicamente aos titulares de passaportes 
biométricos.».



Annex

Joint Statement by the European Parliament and the Council

The European Union strongly supports the goal of the abolishment of the visa regime for all the 

countries of the Western Balkans. 

The European Parliament and the Council recognise that the former Yugoslav Republic of 

Macedonia, Montenegro and Serbia fulfil all conditions for visa liberalisation. This has allowed 

for the adoption of the amendments to Regulation (EC) No 539/2001 in due time to allow those 

three countries to join the visa-free regime by 19 December 2009.

The European Parliament and the Council express the hope that Albania and Bosnia and 

Herzegovina will also qualify for visa liberalisation soon. To that end, the European Parliament 

and the Council urge those two countries to make all efforts to comply with all the benchmarks 

set out in the Commission's roadmaps.

The European Parliament and the Council invite the Commission to present a legislative 

proposal for amending Regulation (EC) No 539/2001 as soon as it has assessed that each 

country meets the benchmarks set out in the Commission's roadmaps, with a view to achieving 

visa liberalisation for citizens of those countries as soon as possible. 

The European Parliament and the Council will examine a proposal for amending Regulation 

(EC) No 539/2001 concerning Albania and Bosnia and Herzegovina as a matter of urgency.  


