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Писмена декларация, внесена съгласно член 136 от Правилника за дейността на 
Европейския парламент, относно постигането на пълна визова реципрочност със 
Съединените американски щати1

1. Въпреки че гражданите на САЩ могат да пътуват свободно в ЕС, гражданите на 
България, Кипър, Хърватия, Полша и Румъния е необходимо да се съобразяват с 
визови изисквания, когато пътуват до САЩ.

2. Съгласно Регламент (ЕС) № 1289/2013, ако визовите изисквания на САЩ за 
гражданите на ЕС не бъдат премахнати до април 2016 г., от Комисията се изисква да 
приеме делегиран акт, който, след влизането му в сила, временно да суспендира 
освобождаването от изискване за виза за граждани на САЩ при преминаването им 
на външните граници на държавите членки.

3. Подобно развитие на нещата би могло да застраши текущите преговори относно (и 
евентуалното ратифициране на) Трансатлантическото партньорство за търговия и 
инвестиции (ТПТИ).

4. По тази причина Комисията и Съветът се призовават да увеличат политическия 
натиск върху САЩ за премахване на визовите изисквания за гражданите на ЕС, 
както и да подкрепят усилията на засегнатите държави членки по отношение на 
подготовката на евентуалното прилагане на изискване за виза за граждани на САЩ 
в ЕС.

5. Настоящата декларация, придружена от списък с имената на подписалите я лица, се 
предава на Съвета и на Комисията.

1 Съгласно член 136, параграфи 4 и 5 от Правилника за дейността на Европейския парламент, в случай че 
е подписана от мнозинството от членовете на Парламента, декларацията се публикува в протокола от 
заседанието заедно с имената на подписалите я и се предава на нейните адресати, без това да задължава 
Парламента.


