
P7_TA-PROV(2009)0062
Lista ţărilor terţe ai căror resortisanţi trebuie să deţină viză sau care sunt 
exoneraţi de această obligaţie*
Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 12 noiembrie 2009 referitoare la 
propunerea de Regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) 
nr. 539/2001 de stabilire a listei ţărilor terţe ai căror resortisanţi trebuie să deţină viză 
pentru trecerea frontierelor externe şi a listei ţărilor terţe ai căror resortisanţi sunt 
exoneraţi de această obligaţie (COM(2009)0366 – C7-0112/2009 – 2009/0104(CNS))

(Procedura de consultare)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei (COM(2009)0366),

– având în vedere articolul 67 şi articolul 62 alineatul (2) litera (b) punctul (i) din Tratatul 
UE, în temeiul cărora a fost consultat de către Consiliu (C7-0112/2009),

– având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,
– având în vedere raportul Comisiei pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne şi avizul 

Comisiei pentru afaceri externe (A7-0042/2009),
1. aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată;

2. aprobă Declaraţia comună a Parlamentului European şi a Consiliului anexată mai jos;
3. invită Comisia să îşi modifice propunerea în consecinţă, în conformitate cu articolul 250 

alineatul (2) din Tratatul CE;
4. invită Consiliul să informeze Parlamentul în cazul în care intenţionează să se îndepărteze 

de la textul aprobat de acesta;
5. solicită Consiliului să îl consulte din nou în cazul în care intenţionează să modifice în 

mod substanţial propunerea Comisiei;
6. încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite Consiliului şi Comisiei poziţia 

Parlamentului.

Amendamentul 1

Propunere de regulament  – act de modificare
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Conţinutul listelor ţărilor terţe care 
figurează în anexele I şi II la Regulamentul
(CE) nr. 539/2001 din 15 martie 2001 ar 
trebui să fie şi să rămână în conformitate 
cu criteriile menţionate în considerentul 5 
al regulamentului respectiv. Anumite ţări
terţe, a căror situaţie s-a modificat în ceea 
ce priveşte aceste criterii, ar trebui să fie 

(1) Dialogul în curs de desfăşurare iniţiat 
de Comisie cu privire la liberalizarea 
regimului vizelor se caracterizează printr-
o abordare regională şi o perspectivă 
europeană, acesta implicând ţările din 
Balcanii de Vest în condiţii de egalitate şi 
fără discriminare.



transferate dintr-o anexă în cealaltă.
Conţinutul listelor ţărilor terţe care 
figurează în anexele I şi II la Regulamentul
(CE) nr. 539/2001 din 15 martie 2001 ar 
trebui să fie şi să rămână în conformitate 
cu criteriile menţionate în considerentul 5 
al regulamentului respectiv. Unele ţări din 
Balcanii de Vest (Albania, Bosnia şi 
Herţegovina, Fosta Republică Iugoslavă a 
Macedoniei, Muntenegru şi Serbia) a 
căror situaţie s-a modificat în ceea ce 
priveşte respectivele criterii, ar trebui să fie 
transferate dintr-o anexă în cealaltă.
Criteriile stabilite în foile de parcurs 
pentru liberalizarea regimului vizelor ar 
trebui să le fie aplicate deopotrivă tuturor 
ţărilor în cauză.

Amendamentul 2

Propunere de regulament  – act de modificare
Considerentul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Toate ţările din Balcanii de Vest care 
au îndeplinit obiectivele de referinţă ar 
trebui să beneficieze de regimul de 
călătorie fără vize de la începutul lui 
2010. Acelor ţări care, deşi au înregistrat 
progrese semnificative, nu au îndeplinit în 
totalitate obiectivele de referinţă ar trebui 
să li se acorde acelaşi privilegiu imediat 
ce îndeplinesc obiectivele de referinţă 
stabilite în foile de parcurs aferente 
privind liberalizarea vizelor.

Amendamentul 3

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) La 1 ianuarie 2008 au intrat în vigoare 
acorduri de facilitare a regimului vizelor 
încheiate cu cinci ţări din Balcanii de Vest
– Albania, Bosnia şi Herţegovina, Fosta 
Republică Iugoslavă a Macedoniei, 
Muntenegru şi Serbia –, ceea ce a 

(2) La 1 ianuarie 2008 au intrat în vigoare 
acorduri de facilitare a regimului vizelor 
încheiate cu cele cinci ţări din Balcanii de 
Vest, ceea ce a reprezentat un prim pas 
concret pe calea, trasată de Agenda de la 
Salonic, de instaurare a unui regim de 



reprezentat un prim pas concret pe calea, 
trasată de Agenda de la Salonic, de 
instaurare a unui regim de deplasare fără 
obligaţia de a deţine viză pentru cetăţenii 
ţărilor din Balcanii de Vest. În 2008 a fost 
iniţiat un dialog referitor la liberalizarea 
regimului vizelor cu fiecare dintre aceste 
ţări şi au fost stabilite foi de parcurs în 
acest scop. În evaluarea sa privind punerea 
în aplicare a foilor de parcurs din mai 
2009, Comisia a considerat că Fosta 
Republică Iugoslavă a Macedoniei a 
îndeplinit toate obiectivele de referinţă 
stabilite în foaia sa de parcurs. Muntenegru 
şi Serbia au îndeplinit marea majoritate a 
obiectivelor de referinţă stabilite în 
respectivele lor foi de parcurs.

deplasare fără obligaţia de a deţine viză 
pentru cetăţenii ţărilor din Balcanii de 
Vest. În 2008 a fost iniţiat un dialog 
referitor la liberalizarea regimului vizelor 
cu fiecare dintre aceste ţări şi au fost 
stabilite foi de parcurs în acest scop. În 
evaluarea sa privind punerea în aplicare a 
foilor de parcurs din mai 2009, Comisia a 
considerat că Fosta Republică Iugoslavă a 
Macedoniei a îndeplinit toate obiectivele 
de referinţă stabilite în foaia sa de parcurs.
Muntenegru şi Serbia au îndeplinit marea 
majoritate a obiectivelor de referinţă 
stabilite în respectivele foi de parcurs. În 
perioada scursă de la evaluarea efectuată 
de Comisie în mai 2009, Albania şi 
Bosnia şi Herţegovina au continuat să 
facă progrese în raport cu majoritatea 
obiectivelor de referinţă relevante.

Amendamentul 4

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) În scopul continuării procesului de 
punere în aplicare a Agendei de la 
Salonic şi ca parte a abordării sale 
regionale, Comisia ar trebui să iniţieze, în 
limitele competenţelor sale şi în lumina 
Rezoluţiei 1244(1999) a Consiliului de 
Securitate al ONU, un dialog cu Kosovo 
privind regimul de vize în vederea 
stabilirii unei foi de parcurs pentru 
facilitarea şi liberalizarea regimului 
vizelor similară cu cele stabilite cu alte 
ţări din Balcanii de Vest.

Amendamentul 5

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Urmărind consolidarea procesului de 
stabilizare şi asociere, călătoriile fără viză 



vor ridica gradul de participare la piaţa 
comună care se instituie treptat cu 
Albania, Bosnia şi Herţegovina, 
Muntenegru şi Fosta Republică Iugoslavă 
Macedonia şi vor contribui la schimburile 
comerciale, inovaţie şi creştere.

Amendamentul 14

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Prin urmare, Fosta Republică Iugoslavă 
a Macedoniei, Muntenegru şi Serbia [dacă
ultimele două îndeplinesc toate obiectivele 
de referinţă până la data adoptării 
prezentului regulament] ar trebui să fie 
transferate în cadrul anexei II la 
Regulamentul (CE) nr. 539/2001. Această 
scutire de vize ar trebui să se aplice doar 
deţinătorilor de paşapoarte biometrice 
eliberate de fiecare din cele trei ţări în 
cauză.

(4) Prin urmare, Fosta Republică Iugoslavă 
a Macedoniei, Muntenegru, Serbia, 
Albania şi Bosnia şi Herţegovina ar trebui 
să fie transferate în cadrul anexei II la 
Regulamentul (CE) nr. 539/2001. Fosta 
Republică Iugoslavă a Macedoniei, 
Muntenegru şi Serbia au îndeplinit toate 
obiectivele de referinţă până la data 
adoptării prezentului regulament.
Albania, precum şi Bosnia şi Herţegovina 
ar trebui exonerate de obligativitatea 
vizelor după ce Comisia stabileşte că 
fiecare dintre ele îndeplineşte toate 
obiectivele de referinţă prevăzute în foaia 
de parcurs pentru liberalizarea regimului 
vizelor şi în conformitate cu tratatul.
Scutirea de vize ar trebui să se aplice doar 
deţinătorilor de paşapoarte biometrice 
eliberate de fiecare din cele cinci ţări în 
cauză.

Amendamentul 7

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Comisia ar trebui să prezinte, fără 
întârziere şi cel târziu până la începutul 
anului 2010, un raport privind realizările 
Albaniei şi Bosniei şi Herţegovina pentru 
a îndeplini toate obiectivele de referinţă 
stabilite în foaia de parcurs.



Amendamentul 8

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 4b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4b) Deşi Albania şi Bosnia şi 
Herţegovina au făcut progrese în ceea ce 
priveşte îndeplinirea obiectivelor lor de 
referinţă, autorităţile competente din 
Albania şi Bosnia şi Herţegovina ar trebui 
să adopte, fără întârziere, reformele 
necesare pentru a-şi îndeplini în totalitate 
obiectivele de referinţă.

Amendamentul 9

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 4c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4c) Comisia ar trebui să acorde 
autorităţilor competente din Albania şi 
Bosnia şi Herţegovina asistenţă în această 
privinţă.

Amendamentul 10

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Procesul de liberalizare a regimului 
vizelor ar trebui să servească drept sistem 
de referinţă pentru definirea relaţiilor cu 
partenerii răsăriteni ai Uniunii Europene.

Amendamentul 11

Propunere de regulament al – act de modificare
Articolul 1 – punctul 1 – litera -a (nouă)
Regulamentul (CE) nr. 539/2001
Anexa I – partea 1



Textul propus de Comisie Amendamentul

(-a) în partea I, menţiunile referitoare la 
Albania şi la Bosnia şi Herţegovina se 
înlocuiesc cu următorul text:
„Albania *
Bosnia şi Herţegovina *
-------------------
* Numele ţării urmează să fie şters şi transferat 
din această anexă în anexa II după ce Comisia 
stabileşte că această ţară îndeplineşte toate 
obiectivele de referinţă stabilite în foaia de 
parcurs privind liberalizarea vizelor şi în 
conformitate cu tratatul.”;

Amendamentul 12

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 2
Regulamentul (CE) nr. 539/2001
Anexa II – partea 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. În anexa II, partea 1, se introduc 
următoarele menţiuni:

2. În anexa II, partea 1, se introduc 
următoarele menţiuni:
„Albania *
Bosnia şi Herţegovina *

„fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei * fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei **

Muntenegru * Muntenegru **
Serbia [cu excepţia deţinătorilor de 
paşapoarte sârbe eliberate de către direcţia 
de coordonare sârbă (în limba sârbă: 
Koordinaciona uprava) ]*

Serbia [cu excepţia deţinătorilor de 
paşapoarte sârbe eliberate de către direcţia 
de coordonare sârbă (în limba sârbă: 
Koordinaciona uprava) ]**

------------------- -------------------
* Numele ţării urmează să fie transferat din anexa 
I în această anexă după ce Comisia stabileşte că 
această ţară îndeplineşte toate obiectivele de 
referinţă stabilite în foaia de parcurs privind 
liberalizarea vizelor şi în conformitate cu tratatul. 
Exonerarea de obligaţia de a deţine viză se aplică 
doar deţinătorilor de paşapoarte biometrice.

(*) Scutirea de obligația de a deține viză se aplică 
doar deținătorilor de pașapoarte biometrice”.

** Exonerarea de obligaţia de a deţine viză se 
aplică doar deţinătorilor de paşapoarte biometrice.”



ANEXĂ

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.  


